
lr ayhlc ohonemla 

·İstanbul. Babı~i .AnK~r~ 
tel . 1970 idare ışlcrl ) 1971 yazı ışle~I) • te.ı,ra! iıdre~f: V AKIT • Pol!ta kUhUU ı 48 

Bir sunı-- T~-k-libi hiikUinet maznunları mahk'eme huzurund°& 
~~Re~Be~-B~u_r_s_a_y~~~s_u~r_e_t_i~~~a~h~s_u~s_a~d_a~~~d~e~n~(V~a~k_ı_t_)_f_o_t~~r~ışınınreşl~lerl 
Necati Beyin 
hastalı tının 
nıebdeini öi
rennıemi• mi? 
f ahklkah niçin 
Yalnız en son 

akse gününde 
itibaren yap-

1 
_ mış? f 

B : V. Refik Be) il. Tank 
c~ın ... ualkrinc rrıcdi,tc 

CC\ ap \erir" en o 'akta ka-
~lar bilmediğimiz bir h,ıl,ikati 
ıf~a . etti; bu hakikat hi.ıkı:1-
;1ctın emrilc Xccati be) in 

1~~k talıg1. \ c bu ha ... tahğa tat
h.; kk edılcn teda\ i tarzları 

a ında trb'hi t. tikat ,:ap-
tm~ olma~1di r. · 

1?cmek kı hükumet Necati 
~~C) 1~ malum ~ekildc vefatı 
uzcrınc bunu fcnncn tahkik 
'c tetki ka hh-ık bir had be 
olarak kabul • etmh.tir· hem .. ' 
de ı,cne bizzat S. V. Refik 
he) in ifade-.inc göre ha::;t:ılı-
J1;tn mcbdeindcn itibaren etıb
ba) ı miidav i~ c '\ c mti a" irc
nin ittihaz e~ri kararla.nn 
\ c ımısahedel nn c ni t 

EYclki ~(inkü mtıh:ıkcnıcdcn bir intiha : Kararname okunurkcıl 

Burs<1da cYclki glin muhakcnıl krinc ba~lanan maznunlar gurup lwılindc 

iKiNCi CE.T...Sfı: : Cemalin kardeşi Mustafa istİC\lap cdi)jrkcn 

\Iaznuı lar tc\ kifaneden getirilirlerken 

Giiniin hulasası 
' : ; ı.:.. '· .... ~ " 

Dahilde: 
* Yunan mübadele başmurahf: 

Diy~mandop~losun dün Ankaradan gel 
mesı bekleniliyosdu, gelmedi. Bu teahhu 
Yunan mahafilınde müzakerenin netice · 
için iyi bir alamet telakki edilmektedir. 

>f Sabık Romanya Kraliçesi şehrimiz 
geldi, dört gün kalacak. 

* Sinema rıldızlanndan ve sabık Komr.d 
F ransez artistlerinden M m. Hüget Duf 
şehrimize geldi, beraberinde ki temsil h 
yetile birlıkte Fransız tiyatrosunda temsiller 
başladı. 

Haricte: 
' Arnavutluk kralı AhmeT'rogunun ha -

talığının yahiın bir ~kilde zehirlenmiş ol 

:Muhakeme esnasında salonu Cf.>lduran samffn ~e1'4~ ~İıda hariçte bekliyenlcr 
masından ifutt ~diği bndirilıyor. 



K TARiHİNDE MEŞHUR VEZI LER 
· Aleıııdar l.lnstafa pa~a 

_.,. .Y H~t ·~---....-....---------. 

Alemdar Mustafa P. derhal: 
. 

"i=lı•r lırrıı brı.-;r hı'iı·ı'ik l'I' lırı11 dr i.~i fıii-, ' 

·niklı•rtlı·n~i11i::. . Si::.lr'r<' rioı·N :ı,·N·rk .. dı•di.' 
~ . ' 

1 kmln li-aı•ı dc~ı-tırtl .:r: kapı tnrikilc >araya ~ "t"nıl -
du. SııdrJ1.anı ("clclıi p"~a bu 

VAKiT ~ 1 Hnunusar.: 

Sabık Roman.ya Kraliçesi 
Dün kızile birlı·~ rı~ eldi, 

gün kaJacak karşılandı, 4 
Ho 'ıııaıı ~a kı·ali~c·:-;i 

~laı·i llazı·l'tlı•ı·i 'c 
kızı Pı·l'ıı~<'~ · İ I~ amı 
di'ııı Hoıııaı" aııııı lhıı·-. • t:\t.:t n,tjza C\]L'1TIL"l'. 

• d Tic. J, r \'C lı~ec• nıc-ct

n l c ıl-tı)"rı J..ul'et cykıncz
lt r d .. 

,tlayla l>tanbula girdi. ı ~n \aııııı·ıı~l(• ~Plıriıııi-
\lcındar Cırnıcı) C'avır•na Zl' !.(t•ldilı•ı•. 

otııi? kurm ;u. i,ıanbul:ı fr-

f;ı/,<.ıt i~il.,~ıiııı, ı·alıaı 

gt'ldiııı. Tabii deniz 
ı ııı:ınl:w da oldu, Bıı

ı·,ıd:ı Hoıııaııya ~<'fiı·i 

jj. ·'>l:Hiıi ~ıı :-;üzlf'l·i 
ii\lı•di. 

DLmLyc lıa-ıadı ;ır .• "ctİL'l 
L'• ı:,rdu ı tbHt eli.ilme ine 

r~r crıldi: 

mcdi. .\-kui!c 1 .·ur) h~rk;~dc rapor s::ı:ıl ·l: lr ı·ılı-
• 

lla ;ıL('l(•t'ııalı tlı·ııi-

r.ı u lrr -t krir _ ya 1-
dı fü ı ,rirclc-

~ 11. mhuınwun )ılZ' 1 ı · 

r ı ı rdtını.:n da' d cdi' 
mL ı \ z ,ı .. ~ lıilt' rilh onlu. 

• ılı \lu<tafa i-tu" en 
ı' ll \İ \:LC" 1 l:u , 
Hk ı t cr·r) \p;:: ile o·ttı 

Ya )C Jaıh. 

l u.ı hL· 'i çirtli~ ı. d -

y nnı.ı.. F.rtc, gıin, Ccma 

zj. ' el U\ mn ı •rmi lıc;.'-ıd 
,. 'd :: 1 ~l Ul l ı: 

f..ttlı,ahı ~sancap;i ı::rifi" 

L r ılam~ ı lı\z•m ;di. 
( ~"' afay ı Rahi ule"'ln 

YL H. •r'cri ılc l,taıılıulddn 

l'. rcht etti. 

"I c,r ,., çirtli•>i ile DaHıt· 
\ .ı a ınt~ -:ınca!!;ı") kar-
ı.\ tc·l :n aklı. 

a lr:ııa m ~' clc hi '1 hHa !a 
}'a. ' ltaıı .\h1>ta{anın a:a· 
l';ın• l ti. \yak öpmek ad t 

İL ı. Ak md.ır da.. apk <ipcrck 
" d katını ;.:o-tcrccekt; 

Hıı -ırnt!:ı Ru,çuk yaranı:ı 
d: :'! A.Jundarııı aktl l':oc:ısı 

R ız K .\lemtİara: 
· l \lu-tafar· ı tevkh 

~ ' r'k li.n1i sali 311 !!li t '· 

tı :;<ıh ilan edilme-
' . 

:tti 11 ı' at tam 
z r • iı.li. Butt. kı ,·et 'c 
ih. r \ter darın d 1·•,lcydi. 

\iL :ıı~r kcndı ,ri i ırşıl.ı 
mn~. ,,kn l rıııc hnhpccc 

"' n ll lnıc ini PIC ttig;ı lL 
, 'ı-ı· .ım:ıdı. R;ınıi;: dendi· 

tckıı!; ·, r~ddctti. 

tl~ uk } , r-.t: ılL.~1 u.._ -;., 
" l 'ııı 'c ( arp d.ı diler d.:: 
'"l .ı aknt ctıncLL •. 

L n\ ı ':ı •riL1'.i) ,orta ck
l ... ırrnın Lkl'~ ıdcrı ' nra 
ı... · .ı , d:ı• i ileri cknlcn 

,, ıııp ız 'c ..... 'l' 1 i., r< r 
k wra'ını i tiz: TJ etti! r 
\ ~ıntb•, ulun .\lıı>-ta-

ı ay.ıgını opt..ı. P t.ı,;ı 

cılik t.:h!' L'lkll J \ 
ıp 1 urtulm~. u. 

\yak opl"ck nı~ra-irr:'nı.kn 
.ı, D ıı ut i'a a t..ı~lasında 

ıfct ıcrilı:cd.ti. /.i)nf.t-
ll • .ız. cç .. ,U. Kıh , i{ . 
ın le i tif.. l lıkl. 

ulaı \,Jt:.ıf:ı t.· -.ılı 

ı· .w!a 'nılur ı; .. , ı. İ Jı •t ı 
1) r ın .. ı ·tt:< • r·:tHr • 

}. ''-'111l tc ıha..::ı 'jrll) J ·~ıtt 

' ne ıp •cr'f :ll:ın ıl;ı 1 np-

l.a 1 ma.;ı tc'rl'' t tti 

1 
,\Jerııdann. he ı.:ıma i ·ın 

i tar ulu te'ıdit cdccd. ' ızi-

1
, ) dt, lw1 ~:ık btcdi i .. n

IJ,ılıı ordu. 
1 f, :1bulda ( .'anc•\.ı 'c ; 

;, tc 'm alınrrıaJ.. i~lcri , t ı 

U\ .ıdr:;,.ım <,dehi 'il :ı 

p '"" duğru B.ı\ı• ıli\'l mi. 
. Orada dir t~hrik mc .L 'nı; 

y.ıpı',lı. 

\ml, ır·ı \lcmt'ar P" 1ıa 

.!.!.cllT'i-;ti. ~~) hi. ... l;irn top... \ 
dendi 'ı: c kdn (Çırı •-ıı .ı 
\kındar.ı ' !J:.ır getirdiniz c 

gire' r.:r. ,., 
. \ICTndar 1 la) mc>i de 

çıktı. L çbe: ad ın ilerk li. l 
1 lep-ini 1 laymc-inc huv, ltti. 

Şchi-1.lnı topal \ta ekııdi 

riyakarlık ~ apmak i-tı:r ıi-ti. 

Giıya .\Icm:ıra lu rrıet ~t' 
teri yordu. Bu >ehcpter 1 7 

a~a onırmak btemi~ti .\lcm
dar derhal: 

- BU) unm efendi. . ı/. 

h:r hem bı1'! bıı' uı, ı c hc<n· . . 
dı: i>i bliYiiklcnkn-iıı•z. :'11.-, . 
krc ri ) et gerek.. 

Dedi Topal .\t:ı t .ı dil; 
ba; k~cyc ~eçirip c,turmı . .! 

Oturttu ama Topal ,c'l'hıv 
lamın da reıır;; at'llı-tı. 

\ lerm!ar mi firkrini g ne 
iz:ı:ı:t ikrıtmlarlıı çadır dı~ı :ı 

kad:ı.r cçirdi. Şe) lı'-r.1m:ı 

'"' lcdi.t.tcrı bir ·ol ı.1 'ik ı 
dulara sel t.j> oldı... 

\lcımlar İ· bul hari ·ne 

g-clnıcdcn "'el aı ,ıkl,1111p: 

- · • Kalı:ıkçı) ı 1 imil' ~ ll· 

ri'e ijJd •,'ükr. Ilı u;ıı ı oıc

rcde kaldt\' lun°\:ı? R• meli 
l'Cl1cı"ııdc >1"1-tl'· 'Jn lluıar 

l I' -'"1' ıh ;ı ~1 ne ol lu?. 

ır). •,..; >~ kri i-iti' nez 

• ·'du. <, ku (I\~ ı : >' n n 
\!cmt;ırl'ı eııırilc \ıtkdilc -
.~t nl.. 1..-· '""\ ı çıkn.,·,'-ı. 

:;ara~ d; ki l \:tta czır 'c-
,c',m .\ ';ır \leme nn ı; •• 

1 n ~ "n...: "''-'i · rl dı. 

C ı u • i ~ u.: cvc!cc 
b•r dlh, I' uk ı· ınıııda

'f a1ı.>;:ı f ''ltli ik ~uru- ~

ictüi. 'l.ı t ,, • \.\.mt..m ti ' et 

m 'esin; ~ 't:.:n \[ ı:af~y a 

:ıçm• lar •. l ..lk; P·ıc - ıl• 'a-
zı c ' a-ıı~ ıdi. 

ıtıncJI. 

. JıJ A..ım Necip lıalta °Ccvdel P. 
1 Alı0mdarı~ tefrlfa.tı hilmediıındea K3ıe 
ke.tbıldasmw ta.rJf etli.tb.i r.ız:ırla.r . 
Kike lıtethti.dıı RuıtÇukta mı? ö(ftnm1f. 
fnıaiı dütüniilürıc; Alemdarın pek ali 

hilmed fcl'p ttlli teılim •dilir, Edime-

V k . > ı·' T • ll)':ı<ı f ·ı · ~ a t) ııı :...1 \:ıını uısauı . -· lt> ı·ı ,a~ı: L .ı 

• 

usu 
1'otla 

Jlıılı~u·ı·ıri: /Jii.~l'!Jİll Jlalıı11i 
Oııınııınz ilamın· dı. ,' 'ıı :-;ı•ıı, lıe11 ben .. 

Km· .. aldı ıliilliik /,!ihi - .\lı Eft•ııtli t•i ginı 
iııı eli. kalııılı eaılak bir 'liiııva ih 11' oldu. EH'l . . . 

sen ~·ıı, heıı heıı. 
<:aıı eaııa, has htL-.:.ı .. . . 

tmıa \aııasıı. \'ali 11111-. . 
:niııi Fazlı hı•\ •. ·<'lıı·-. . 
aıııaııt'Iİ ııııı:n iııh·ı·iıı

ılı·ıı l:'uı:il n .. ~. lı:ıı·i- 1 
eiH· 1,11 ıı1111·11 llakkı B(•\. . . 
l'oli~ıııiidiiı·i'ı . 'ı•ı·1f !k~. 
Ho11ıaıı~a l'Fı·i ~I. Fi- 1 

t:'ıliı i. pf;ıı·I'! ı·ı·l.:'ıııı \I' 

l\oı.~olt •. ı ... ı uılıııl ıııt ı-

lıııatı 111iiıııt'!""il 1 t• ı· i 
l\.r. Ft·ı• lı: zrı·ılı·ı·iııi . 
J,aı·-: ı l:u l ıhı ı·. 

Jl:ıl'İt·i ~ I' 'd\.:Hı·ıi, ' [
l:h et H' ~('lıiı· ı:aıııı 11a 

• • 
bt•\ aui Jıo ... aıııPdi l'dildi 

•. · .-lı.) ıı:dıı·l:ıı·. Pı·ı·ıı

~,ı::- l.aıı·Pt lt'ı·i ı ~•· gı•li ıı

ı·ı· ':.pııra lıizzat 1-ıı-

ın:tı da etıııi~ ok;alaı· 

f l'dİ<'I' lı:ızı·ı·tlPri '.
Pı·,·ı .. t>!' ıt•lıt·~:-i'ıııı <'1-
ıılı·ı·. 

l\ral'.ı·,• lı:ızı·.-ılı·ı·i eıı

fhı:ıı.zl':ııı ııı11z!:s:p iıH

ı .. ı·.' ı· 1 il l:ıı·ilıii tı·fgr;ıf
l:!l' lı: ·ıalığıııııı :ıfrıH:ı -. . . 
tı"Iiıl ;-. hildiri~ orlaı·tlı. 

Fakat ~iıııdi ıaıııaııH'll 

ı\ i o!rııuslarJıı·. . . 
}I. F.l:iliıi, · kı·ali~P j \

0

r:ıliı·t' ~laı·i lıazı·ı·ılı·-
1'1 ıııııkahell' Nil \t' 

İ. lt' ıekr:ır İ~taulıııl-• 

I lı:'.zı~ellı;ı·~ııt' oloıııolıil
h'rrııııı lıu1.11· olııı:dıığu-• 

da hııl11ıı11yııı·11111,fak:ıt 

~ ı ... a hiı· ıni'ıddl'I iı·iıı: 
• 

- - Yolt·ıılııı;tuıııız ııa-
• 

; ~ıl /.:l'('li. 
• • 

- Bir az ı·alıal!'ız-

ılını , lıili ~Ol' ~il 1111Z, 

ı fM8S~""Clftifi'~ 
} Müsabakamız ( 
ı Mes'ut çiftler mü- ! 
t sabakamızcı gelen ~ 
~ cevaplar idareha- ~ 
~ nemizr}e bu işe me- ~ 
~ mur ettiğimiz zevat ~ 
~ tarafından tetkik ve I 
;; tasnif edilmektedir. ~ 
~ Kari/erimize gös- ~ 
f,ı terdikleri alakadan ~ 
~ dolayı müteşekki- ~ 
~ riz; gelen cevaplar ~ 
I fevkalade çok oldu- ~ 
~ ğrı için tetkik ve ~ 
g tasnifi birkaç gün ~ 
§ sürmektedir. Bu ~ \ 

1 { tetkik pek yakın bir } 
I zamanda bitecek ve ~ 
~ neticeyi derhal ka- ~ 
[ rilerimize bildire- ~ 
§ ceğiz. ~ 
~111111• 11111111 ı •111111ııunıu ıuıuııuıu 1 1 ıı ıu uıı11 11uı111(?.; 
de, Sili•tlredt;? aadru.amlarla bu kadar 
düıüp kalkan •I' her :zunan mnıuimle 

karıılanan ada.mı bu kadar (bilıncz) 

ıöalermek hak•U.lıkllr ... 
121 SC"limi 5aliıln bal'lne •~hep olan 

fili :-;Ü\ f11di Vl' h.ı·ali<'t' • . 
~laı·i kt'ııdisiıu: ıakdiııı 

<'dilnıi~ ·ılaıı 

\ :n t•ı·lt•ı·:ııı• \ l'l'Cl't'k 
lıazınıırn kalıul t•ltik

lt'ri kaptan kttpı·iisiiıı

tlrıı iııdilt•ı'. O!oıı:olıil · 
hiııııwtlı-11 t•\(•I. 111ibafir 
haeakları Hohı·r kolll'j 
ıııiidiiı·ii, h.~ hiı· ıniktaı· . 
l':ısilı lıiı· iııgilizcr ile 
gi'>ı·iisıiikh•ıı soııl'a rıh-, . 
1111ıdaıı a~ ı·ıldılaı'. 1 

1\ ralit,:t• ~laı·i Fraıısız- ı 
ea kouusıırl._aıı lıiı· İı:-

• 
ı.:iliz ~iH•si ilt• sihlii-. . . 
vol'laı'. "aht•llt'rindl' . . 
iki d:ıııı doııiil'lı• ya
' t'l'IPı'İ '<' t•ıııııiy·t•ti 

uıınııııi~t· ıııiidiiriı \tll'

ılır. Burada kal:wak
ları -t-:ı gi'ııı zarfııula • 
Holıeı· Kolt•jdt• ikaıııt'I 

·tlı•t ·t• h.lenl i '" -Muhadenet refikimiz 
Kalıired Türkçe ve ~rapç:ı 

olmak ı~zr~ ııcşredileıı Malıade

ııet gazetcsı üç ya~ına girmiştir. 
,~yhilld.ma bu manidar c.ö-.ı.leri. .öyliyen ~rebrik \'C- dC\"3.lnl intişarını 
Alemdar, kendi kehya•ından tc,rlfat 
dersi aldırmak muhakemaaiı:liktir. ı teı11enni ctlC"riz . 

\ 
giılı-riz .. 

- !lauım af fcdı·r-
1 ~iııiz. Sizi hil"nwılim. 

- BilC'nıt•7.~i ııiz Efı'ıı-

<li!'igiııı, !jiıııdiyı• katlaı· 

bir ıııüııasl·lıet t.lii~iip l<' 
!.(iiriisiilııırdi ... P .- k 
< • 

vahaıwı dri:(ilinı .. . . 
-Kiıu.;iniz"! 

- ~of iir S.•yft'ltiııi 
ıaııısıııız .. 

- EYct bizim llaııı

mııı ~of tirli. 
- EY<'l iki 

CH'I... 

güz i'ı ııı , 
' 

li\(•t•.-l..si11iz lıtı\ ııı·u-. . 
llllZ •• 

Kadı ıı <·Plıiıult·ıı 

hihi'ıkt•e bo\alı hir . . . 
uwrıdil t,:ıkarıp ~iizya~

larıını silııı<'k i<"in lın-
• 

zıl'ln arak: 
• 

- - ,\ h ı•fı•ııdim tlt'r-
dim hii' iik .. \<"ı'<'."iıı-. 
deıı ha~lıyncagınıı, ııa
sıl aıılataeaı:tııuı hilt•nıi 

~ 

,·oı·uııı .. . 
- flarnm nıt·~~ulüm, 

giiriisın~l ieiıı Hlktinı . . . 
\ok. l -c si.iliYCC('kSt'll 
• • . \ 't•liııiııwt lıuz11-

1·111111lda uııırnıak lıatl
tliııı ıııi hiı"'! 

\c f'a\ gı kaldı ııf• utau-•• 
- Siz 0111111 'a litlt'si rica ederi ııı sih it- <lt·rli 

111ak .. fakat· .\ilah hizi 
Oııu·u'ııuz Jlaıııııı ne t.liiuyada, ıw ahiretle 

• 
tıl lli'l!lltlZ :;iıııdi artık onlara ht>tız<'tnwsiu .. 
hii 1+ lllPl':l!"iııı kalıııa- Riz nürılii••iimüz tiir~ıle :"" ;""\ 

. . . '> 
mı:-;mız . 

- Kavııı Yalde:-i,·im . . 
('f('lldinı .. 

- l'ekal:l.. . P . o' -• 

. . 
toplu k.t~a<'ı k anlatı
,. r_ 

- .\lı ıııiiıııli.üıı nıü 

Be,·efeıuli<'iğinı 't .. llil'. 

• 

~B İHı.I HtiHHÔH te~zi~ 
m iliwr 

i\tina. ~O - Fo..;~ - .\rf··ır·l 

ınuz:ıkt·rarının .nkıt:?:ı u...?,rrıdı ... ı 

"Lnu hulınu.: \l' haric.:i'c nc7.:ı

rt:ri t:ır;ıfırıd:ın tl'kzıp '-'tlilmi .. tir. 

l l:ı.ıil·h·l' nczarı..:ci tchli:;indı.: mi.i 

z:ıkcraun batı. !akar ı.:ınin bir 

. .-urt:rrc ne ıCl'\ l' do;{rt. Ylirü<.Hı 

j!;unü bildirmektedir. 

* \nkarod:ı lıulunon Yıı ·on "" 

b"dclc ınur:;hha-ı. \1. 1 )İ\ ını:Plllo 
pulo:-. <.hı 1 \nkarad.:ııı a\ dt·t 

ldı.:ı.:cl\11. Vak:ıt tı\ d ... ti tc:h:r c.:t 

ın:"tir !hı. l"LIT\ nıahafilirıdı.: 

n1üınl..:lr Hın nt:t.ı.:ı.: ı iı.ır: 11 h r 

:ıl:imct :ıddcüıli, 

f· .,,J:ik m"~ı ,., n ,, 1.; 

hittiği çi n \ rı kar·ıd.ı ı l ı 

\ unan mli.:;a,iri \I. l 11t:ıs3k i 

kt\tibi ~ehrimı7.c a\ det c.:! i 1crd ı 

Topal dilenci 
O kadar koşmuş ki 
arkasınc'an kim~c 
yetişememiş! 

])ilct:ih.:rin u pla~· nı:t ... 1r1 

dl:\ ~nı cdilnıckLctlir. l'u Pıu· 

ııa.-chcrle \ıazı !!arip '°' J.;ıtlar ..• 
cılnı:ıktadır. 

llu ı.:uinlnkn olmak uırc 

zabıcai hclt11diyc mLmu:-~arı 

orozdi\ı:ık on!lnde kt>ltuk 

ı 

dep;nckli hır dilenci ;..orcrd, 
\anına p.itmck htcrkr. hin 
farkına 'aran top:ıl dı enci ı 

knln,k ılı:~ncf..lcrini atlıraJ..; 

"'le l• r krı~nı:ı!ı'a ha~lar kt 

i'.ahıt:ıi bdcdil'e nıcın· ları 

adamca.Qızın arJ.a,ınclıı lıir 

turlii \'cti~ip tut:ımal,lar, 

ı·:n:ınet \ıu y:ıbndan t<>pal 
Llikyinın ~ at..nl:ııınrn>ı için 
t<uttın mı:rkczkrı: emir Yer 

rl1i~tır. 

\'arını a :r evelki 
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Kuyru~,!.H}l~}Z \i 
~) ··············-··· ... .... :::::::::::::::::: .. ~) ..................... .. 

Kıt'a. 

Doltln, t.1ıtı b:>rcuu-.U.iJa defteri piri muğan, 

Silmeli kuyruklu yıldız!~ hesabı ya Ali! 

Be~ mnyı~ta m~s'.İ in yakal s-clince mahıere, 

İ;teriz Allah i~in kev>cr şarabı, ya Ali! 

Bu Ln'~nııı her ır ~ı:~sı içimi• olduğuııd.ııı şcrlıt 
1 •• t - . ! 

ını.!:i ..ıg nıı.. ır. 

kıt'a 

Ne zan1an olsa kıyamet "opacaktır, biliriz., 

Küreden zerre kadar yıldızı tağrip etme! 

Ya i!ii.hi ı:tamar;on ııibi bir harikayı, 
Halka karı yalam olsa dn tekzip etme! 

f~ıl J. ki !~·l· l t .ı~. ı..lSa .. ui'.~twn • dut g.!Ji bj; ~( 

İS" l~,. ,,!.. cuınlc l ('J uz runıi ll1.1~ 1 in iL iırdc y •• zill}< ••. 

• · ıı sla d .-;, ,, l.e"' .bad, ,. varı ı ır, ıalıııt yunr1Jııına7, bı.; a 
lır eu AIL il r; f.. • J ";;•ıı !IJıııar)·ıırı ctuarlaP fcnı;c 

ııku bulac.ı:,:ı t cı. ett. i .ıln lı, v .. iı enin b. zı.ı kı~ .. ıı. 1', 

l,az tınıaınc ır.iır eJ~ oııınınakta ol,lug,rıa gıire 5 ın.ıyısr 

'ırei ~ z li s.1bı~ı .ı k"lırsn bııııa hır lüll1 ila';i ı'e ii.r, 

C•ı bıh:l"'~ tc, kkür olıomr. B:ı baptı fcııııc ıst.11:1-eıı l r 
" efenniııı Iıa~ası c;Jk ,orülnırı. Bun~ı ı;ok giJrnıek İçirı 

halik ne deı•ıek; ı·ı:ılılıh ne demek oldo;!ııı•ıı biıneıııc k ı;zıır 

ı.;dir. Bir de lıal!ıda oir ı rı!c alıı·ali >c'ıPadaıı !ı•I solııııuıığu 

vakı1 ne :,:iıriiltüler, kuplıı:;uıııı, adeta ıdek deıııleıı Jcı·crnrıııı 

hir ısı ın"k'ısa d• ııur l' .. ridatı nı~tariycsiııi rııyu zemine 
bt>şa. ttıı:1111 !-.l >:. Jcın.ş1 ık; ~u ıı'tı k:11Jdl'nıat gC:zönünde ohttıt:ı 

\~ ŞU ı~ıık.ıddcı!lltta'I hizfııı rarı l'Jlllr 1. da \!kl111Ş bt Ulll IC'~ 

b;z l ıaııı.ryon ı-a~.1r o fcwc müııtcsip o'.sak alideki fıi r ııııı 

bir baş>:ı türlıısü .k mukabele ederdik: 

Fıkra 

Bir zaman Kırkağaç 

kaymakamı bulunuyor
dum, Kmnahalle denilen 
mahallenin milii.zim Ah· 
met ağa namında bir 
muhtan vardı. Tabur 
katibile mi, çavu~la mı 

uyuşmu~lıı r, iki lira mu

kabilinde es nan erba • 
hından birisini askerden 
kurtarmağı kararla~br· 

mıvlar, o delikanlı kur'a 
meclisine celbedilince 
muhtar, babasının öldü· 
ğünü ıehadet etti, o sıra

da meclisi idare azasın· 
dan birisi girdi, öldü 
denilen herifin sağoldu
ğunu ve şimdi semer dik
mekte iken gördüğünü 

söyledi? Bunu işiden 

geçmiş ve bu işareti 

gören binbaşı daha o 

zaman pirelenmiş. He
men emretti, za va Ilı se

merciyi getirdiler. 

Semerci zaten altmıt 

beş, yetml lik bir zat

Esasen ihtiyar olmakla 

beraber hali tabiisinden 

ziyade dütkün görünmek 

için cali olarak kambu

runu üç kat etmiş, eline 
bir de asa almıı, titriyerek 

meclise cirince muhta.r 

Ahmet ağa bozulacak, . 
mahçup olacak yerde bin· 

ba~ıya hitaben, parmağı ile 

semerciyi göstererek: 

- Haydi efendim, gö .... 
k;ı:'a binbafısı birden 

Varsa sen buna aa~ de , 
huylandı, çünkü kurtul-
ması matlup olan deli- bakalım! .. 

Selimiye /irk.aıe11ni hıimoyu

nu hu kere Dcr::a:ulı!ikn almış 

o!dugu 4 Mrük. ... ür:ari 0$0/.;:iri 

ıahan.-yı Karaağaca çıkardıktan 

sonra oraı:lın do~ruca Ciride 

gitmek <'e Karıdiyada 3 ı•e 

R•.,.,,oc/o 2 <'e Sod.ı /imanında 

/ ki ceman mülıe!f'Ja bulunan 

6 tafur asokiri şahancy; alıp 

hunl.ırdan 3 tahL.,-un~ Celito
/uya ı·e bir taburunu dtıhi D,.,. 
saadcıc getirme/,; uzre malır ha

lin c!vrGl.incü perıcmbe gür.ü 

Hulici Dcra/iycden Kıyam cc 
hareket eylem~lir. 

j . kanlı o olduğunu muhtar Demişti. · ı 

1 

J..1 ........ ağ_a_k_a.· .. ti ... ·p_..e .. fe"'n"'d"'i""ye., .... ~i<l-~ ;..r.;;e_,t ;....;;-.-;;... __ _.,,< ;;;~;,;~,,.va.._m.._ .. ,,,,_o,...ıu,..!..,'~ı .. c ... ak..-);,;;;J.,.ı 

Alecridi J\iusret vapuru hü 

nıayunu ile fu kere Kıbrıslıın 

Dcraliyeye gı:linlnıiı olan 1 p 

ı>e edeoaiı ~aırenin ihracı zım~ 

nında L·apurtı mezkür lt!rsanci 

anuredı: kUin maçunaya ya

naşiırılnuşlır. 

ıııiiıııkiiıı ıı::ıt dt'r\alal' 
• 

ıııiird-.keıı.aı:ta'·lar ka-• • 
lt•ın, yapı·: klaı· J,:iğıl. 

hiil iin in. aıılar J,:'ıtip 

ol~alaı· hPniııı dt'rdiıııi 
grıu' a;ıl:ıtanıazlar ... 

lfıı._,. •• , • 'iz:ııııi Bt'~ 

hii\ iik lıir i"~ıkııııı~ı . . 
'iizhııı·ustıkhığİ\ it·: 
t " f' • 

- ~l<'sl'lt• neıliı· ha-
ıımı? 

- .\ıt-~..ı(' .•. \lı mt•
~eıe .. sihlt·ı·st'nı :Hı•ıni 

• 
kcııdiııt' lwııı a<'ıııdırır 

lı •m gii ldii rii r~fııı ... • 
SÜ\ Jrnıp~('!I t'<IYll' C\ 11' 

• .. 1 ·~ 

'aııaıı 'İİl't'eiğinin at('-• • • 

1 

Atina sefareti Tecziye edilen 
soförler 

1 Ccmnl Hüsnü B. ' 
tayin edilecek 

.\ııl-.ara,20 (\'akıt)
_\ ıiııa scf irliğ:ııc :ııuh-• 
Lt'lil ıııi'ıbad<"lc lıt>~~Iİ 

ıııııı·:ılılıasa ı·eı:-;ınıız 

t:t'ıııal Hii~11ü Be~ iıı 
1:1\ iııi nııılıal-.1,ak tuJ-

• 
<l t't 1 i lı ıw l1.ted i ı·. 

:-;ii\ lı•rne\ ı• ~t'ldiııı ... 
' ' L 

B(•y,•feııdi eh· klt•ı·i nizi, 
a\ :ıklarııı;:ııı altım ii-

• 
ı ('~im ayak liirahını:i. 
ol:l\ 1111.. haııa !!İİt'eıı-• 
rni\ İllİl .. lırrscyi <los-. . . 
do~ı·ıı siivlİ\(•eı:tim .. 

t • • <, 

Siziıı İl'İıulc lırııiııı i"in . . 
dl' t·ol.. at"ı.. aC'ı ama 

• 
baı-ka caı·c nu· mı"! . . 
lıih c hü' :! siııe lıı>p-
siıii aıılatnıam·t ıııiisa

tlı\ ediyoı· umsmnız'! 

hı•ııi lı111.nr1111uzda ko
' ıı11Yat•ağııuza süz 'cı·i-. . 
\ nr lllUSllllllZ'! 
• __. Yı·ri~oı·tun .. lla-

. Hin sahalı ~elırin 

muhtelif nıahallcrindc 

otomohill\'J'in 1-.ontu
rulıı yapılıııı~, ( 9;3) 
sol'iil'ii11 nızanıa ıınılıa-• 
lif lıarekNlcl'i giiriile-

• 
rck leezi'e cdilmislt.•ı·-

• • 
dir. 

laıııııı 'arsa rahbinıiıı 

!!Uzahma gl'lcvim .. alf-
t---, '- .. '"l 

Zilli, diliııı 1111\llStlll .. 
si'ıriiııı siil'iiııı siil'iiııc

) inı dkapılarıııda eaıı· 
Ycı·eyinı ... 
-- ['(•ki ilanını inaıı

<lmı. Arlık fazla :ı•nıi

ııatın liizuıııu Yok .. • 
l\,wakaı·ı üı·kt'k bir 

suratla ocla11111 la nuıı
ııa, ı.Ju,al'lnına, kapısı

na, ııenc(~rcleriııe ha
karak: 

~iııe talıarıımiil d•·ınez- ııını 'erİ\ oınnı .. ~Ü\ -• • 

- Du\ al'ların kula
ğı 'aı·dır. Bizi kirn:;o 
işitmez ya? 

siıı.. Fal..at ıu• yapn-
yun.. Si\\iİH'l'ei:tit ı .. • • • 

leviııiz ... .. 
- Bir lı•lime.. ya-

- İ~itmez •. 
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Birsua Ef ganistanda teceddüt manB.diyorki r• 60 '1 
5 •t • ,, HAB6R.J..,f;~ 

ar ay a S 8J go- Ibrahim lali B, 

Mazhar r:tBCJmJI 

lıfl 1 ı.. l"L nd iddi.:l 

\,ab;ı tlokt<>rlar 
ara,ınıhl 1 1 "h r · • >u ı t Mı \tih;ıdın 
'chcn , . ,. c ıııc ·d ııcdirt z;ııın-
ulııo uz ı l 

'' ıu n.ıl,t:ını ı r. 
'azzulıu 1' ı , 

:lllt \ c tıp 
ll1 tita~·ı ı ı · . . 

· " ı ı çııı l'hcnımı· 
Yct,iz fıir . . 

'L) de,:ı Jd ı r. 

. .\ ctckıııı f~ln 11. Tarık \ıc-
Ynı 111 .. , t . I 1. . . . 

1.. " l.: l t.:t l~I n·ıbi .\L'-
Ctti lı . " ' " 

l: \ ın t \'L·lcl' l:<t..;talııJ:ı 
apaııu· • 

hıt oldu"tınu ·ol'ii\ en 
\"l,~ ..... . • 

'' 11 dda da amı:li 1;1tı 
l'ap·ı 1 " ' • 

• '
1 <.. yc\"cl ht\' ··l'ı,!"L'f 

· ce·ıti ı · · ı. ' 'L) ı ı lı:ı,t:ılı·~·ı cııkr-
•ıı\it " nldu:..:t.•ıa hukmcdcıı 
~1?ktorlar J,cnnlt:ronin tıbbi 
ıfa\ctl .. ı··ın . . ı· . ' c ıtım.ıt Cl ıp tc 

hır kcr . ['k· . . c ı - rll'rını !' ırınu~ 
rıl,.ılardı ı 

Hı !-!.'~ l li ınüc:--~if 
nctit.:eniıı 1 • 1 , k· . ı .ı ,ı o ııııyaca1't 
.ıııaatınıdir _ 

S. \ · Rdık bu; t1'ıldLıt 
raııorl· ·ı .ırı ı c nııla ... 1 1 ·11ası nıii-

tııklin nlmıı an 1ı:, noktalaıın 
tcııı İri tahklk ıt uıırini kuı-
di-..ı.,,. • 

' eren \ıir hııkunıctl! 

kar-ı hı ':ızi c dci!;il n idirt 
hır 1 'tz'ıf . I' r·· . . ' • I.! l'l' L in. DL\" 111-
~in \ · ıu l'ih·tı ınc kı'ıt ~·cç· 
lll i'tir . . ' 

!lir de \'. Refik hey 
nı ccJ; teki lıc\:lll;ttı .ıra.-ında 
\ccatı he~ ,, . "lııınt. ıii intaç 

cılcıı '"" kıriz \ uJ..u hulduk-
1'111 •ııııra :mıc\i\·atııı zama
nı ic.:ra:->ı ııo~ t. ı ~ınd;111 dok
torlar ara•ıııd~ h hlr ibti
J,\fı no.1.ar nlnıad 1 µ.·1nı ı.;uyle-
flli,,.tır. 1 1.tl ! ltıki :.._t:qLn 1-!-lıll 

l\ll " ' 'll 1' 1 artf.l Ynz<lı:.!1'1111. 

l! . bi cc:ıti be\ in h:ı ... ta. 

l gı ıt t1.::-ııi' ı ·iıı tı ıpiarı: , 
ttuktıırl· · r:ı da ı· .. re 

nıu:ıllinıkrincluı lloJ..tnr 11. 

Rc,:ıt lıe\ hı lunnrn· hu ;1at 

ha-talı.~ııı· :ıpaııdi.-it ,;Jdıı!l;ııııda 
ittifak edilince - O lıakk 
ht•ıııcn :ııııdi ı :ıt \·;ıpııııılı! •. 
dcıııi,tir. fal at. hu ;.cı dkcr 

Gııktorlar tarafından. bİıul 
'ıluıın . . .ınıı-tır. 11. ite-at 'ıcyııı 
reyintl.; İ·aht 'ar ıımlır. ,"ıok 
ıı-.udt r· l · · 1 ·1 . . · ~ llt ., l 'L' l'l ll'tl 
ıkıııcı ,ı 1 , . . 

ı..:rı.:L't:\. c L ,Ltn-ıııYctl 

1 
aı dir lım/.İ dıc,ııııin.:t. ı.:i

ıc t tc 1 . · ı pek ""la y olan 
l'('t • . \ . ildik ı ıc,-

t:ıraı •ııı . ) a 1)ılan ralıkiJ..a t 
.ıra .. ınd· - .. 
.
1 

'1 \;tırulın..:ınc.-ıılır: ac-
.ı l\l ht , 

,, 

... 
J lcr .'-ıt ' \ (' ra 1l· nıe n o-e ri 1 a l ını-

=- • I:""' r 
'aeal ·. \ iiri°ıy ecel, tir 

--~~~-~~~~-

Efganistai11n l'aris sefiri böyle diyor -
« ~ı kugo Tl'i hi'ııı " ;ıa- 1 

zı IP~iııiıı ı ıııılıahi ı·i Ef-
1-(aııi:taııııı P:ıı·i~ ... pf i ı · i 
L 

ll:ılıi hu lla l ı Taı 1. i l ıa u : 
ik ıııiı l ;'ıi,.ı ı ı · ı.l e ı · ı· k 1 

El' gaıı i~laıı i nkk ııula i 
L 

ın ii h i nı ıı rnlti ıııa ı :• lıııı .;-, 
ııı-. T:;ız i iıa ıı ,:,zi ; r ıi 

su ~<' kil di' i eıııa l <' ıli

' 0 1' : 

iııg;J ı ı·ı·ı·ıı iıı l<' ı·r ıltliit 
\t • i:-1:1 1 ıa i. aı ·sı kabile-• 
l ı ·r i la lır i k Plnıesi yii-
ziiııdı•ıı .\ıııruıııllalı lıaıı 
ta lılıııı ll'l 0kı 11JlH'k lllN'• 

lıı ıı·i , ·f' ı i ııd ı · kal nıısl ıı· . . . 
Fakat İıı a .\ r tııllnlı han 
İııgilt< • rc·y e alet olarak 
hiı· :ıda ın deÇdldir. 
Oda lwr ~I'' tlt'ıı ı·' t-1 . . 
Ef ga ıılı hiı· 

\ (' J' t lİ I '. Oıl :ı 

ııın aıwak 

btrı· . 

.\ ıııaııı ıll a l ı 

'aı a ıı pPr-
ı
, ı• • 
•, ıg 11 11.;t n-
i:-1 i k. f;i li ili 

lıa ıı 0 e-1" 

ııe Ef g:ııı lıla rııı rc lılw-, 
ı·i olıııakla dı•' am r
dı·c·ı•k. r .. ki~i "İhi ,.. 
nu·ıııkkl"t iııP "'amiıııi

' t•llc· lıizııwııt· hıılu-• 
rnwak ı ıı '. BPlki .\ nı a-

laıı isl:\lıal, kın' ı•ıli 

' ı· ııiii . ıakil hiı· Efga
ıı isi anı ı·Pkt'lll iv I' ıı lı• ı· i 

' . 
lll f' lllllllll t'lllli~ Ol'titl. 
Buıılaı· hu i~l;'ılıa1ııı 

kc ııdilı•ı· i İ~·iıı lıiı• IPlı

Ji kl' ll'~kil f•lli~illt' k:ı-
' ' 

nidi leı · . llalhuki hiz 
fİİIİİlıal Clllt'IİııdPtı lı-

zal\I ık.» 

Efgan Kralı 
İstifasını geri 

aldı 

toııdra, 16 (.\ .. \)
Sahık Kral İıı :n ctullalı 

• 
llaıı lay~· aı·p ile K:ihil-

<l t• ıı ıııiifnı·ak:ıt t•tıııi ~ 
tir. .\ıııaııullalı Han 

i ~tifa~ını ırı•ı·i aldı "ıııı ~ ;--

tel:-oizle ihlıı "' lenıi:-ıir. . . 
Jlosk.o\ a, ( .\ .. \ ) -

1\ :il.ıildeıı hild iri 1 i y·or: 
Yazİ\ l.'t daiıııa karar~ız 

• 
"' ıııu~lnklll'. Siıııal \t' . ' 
cenubu ~arki a ~ iı·rılr- 1 

riııdt>ıı lıiiy i'ık hir kıs
ııııııııı Jlahilmllalı ııa-

ıııilt' talııa g<'rt• ıı Baha 
' ' 

Saki lıakkıııdaki 'azi-

ren Pş müderrisler-
den değil 

AVrupalı 

kusaydık 

prof ösörlerden o
daha iyi yetişirdik 

(;Jzcrclı:rdcn hi rini1r h...:\ana 

t:111ıJa11 ~11'l'ötk hc~tc l I 1'Ü ~:17.l~I 

hü_, Lik h"r aıı"a~:tnı·ıın:ı:r.lı~..:. scbel- i 

\CC ,-erdi. l lcrµ,·ünkü ga~cu:lcrdc 

mc~clcnin IL"h 'c nlcYhinöc l'ir~ok 

yazılar çıkl\or. l lalhuki .. men 

çc ~u\ iın tanhuruın c;czcnt '\ ı.h.·· 

mcj.\c ıncchur olu~ orum. Bcııirn 

tnınaını ınüd.ıraa cdc11\l'rin hill! ınu 

halife,kor he\ :ııı: ı kır; -ınıl' kılı· 

~ orunı. 1'iın~c' c t1.:~a\ L.1. cunc 

tliın. o;;atfc bir [ikir '.'"~·ı,·tcdinı . 

kahul YC fı:l1Ji 7anıan:ı fliC h:r 

nıc .. clc... f rıtırın1da t;ıhl ı ~ına 

l(orc h:ıııa hirk:ıç .u.ıl ıLıt e<\il · 

n1i~ri. İ ptida apandi'.'"it 1111.: .. clc:-indı.! 
hit\'Pk µ;:ızctcl'ih:rin :-;u:ı l in..: ın:l -

ruz kaldım. Pek haklı ol:trak 

hekimleri n1litlafaa c.:ninı. \ pan · 

di>ittcıı dc.~il hir parıınk dnl:ı · 

ın:ı ... ıııdan bilc in~anttrın iı\dü~linü 

hl:ın nktu.luJl·umu hcn1 t;nrı.li.i~i.ı -

mu. fıtık daha kolar hir 1m..:Iİ\ı.: 

iken kUrl·i arzın ü1:crindı.: hhı • 

lcrec doktoı·J:ır }ı;\Jıi nınt:lir:ıt 

olınl\ ıp rırıkl:ıı-ilt: :ı::.·ı..·ıc.n~ini ~:i,. 

lcdiın. _ \ ~ıl halk:ı nıufıc ol:ın hu 

satırl:ır y3z1lınJJ1. 

.\ ,111 h:t:-tad:ı hir k;1ç hckiınin 

ayrı ayrı tc~lıi:; ko~ nı:ılnrını btif· 

sar ettiler. .\ lc:-ı.·lü hL·kiınin hiri 

h :ı..;t.1\:1. \·e,ra~rcnik. d' .. ı.:ri nıiLI~ 

\' e h:tr:-aı!_ı za~ ı f, üçl.incu .. ü kıım 

, -,'l.r tlc:->c hunların :ı' ni ~e' 11.:r 

olc.luı.:;tınu :'\\l'\ r:ı:-tl·nik hl' :u.la.r.1da 

ınid..: ,.e h:ır:-.1~·ın 7. ıfının 'c- hau:ı 

Ok-al:ıt kumu hulunın.c ıııııı hir 

hulamadıklarınt.hın bir ını.ıdd·_ 

:o.ı ınr.ı hizı.: U\tı~ or. ik. uç :--..:n .. -

lik konlul"Jto ile nıuka~' et n111111 

~or Zaten nckad:ır ı.:ı.Ltkarlı'.: 

cı.;ck hura,;.ı a:-ıl o nnı:tzz·un 

kür .. Li lıııcahırını .~ecirr111~' iz. 

Biz.1.ac Fakültcnir. h;1 .. 11ıtl.l hı. 

Juıı:ın kn·nıctli arkad:ı~1n1 \ ..... ·c 
(">ıncr iki .. ene e\"ı.:l hir korı .. ,ıl 

tod:tn a\<leciınizdı.: ihci. ... :ı.o 1111
1
: -

... anını.lan hah'.'"ctli~·or. t:t l Hfi c ri 

h:ll~i kuhıı.l;ımtl:ıdır bi:,ı; dl! ;,;r 

kalp r:ıtli~olo;tu hile''~' dhı•rtl•ı. 

{Jlmı_,ttnı itiraf ne a\ıp. ıı.: 

gtin:ıhrır. Fakültenin kap:ınnıa .. ın 

tL.ın hahi .. Jı.· c:-1.ifın ruhu l\.·ııci

dc ohıc:ıkınış. l lalhuki hu :ulı.:-rin 

•ııııl\rleriııi feda ederek bulduk 

l:ırı \ rap btilahlarını hl'~cnnh.' 

Yerı.·k latincclc~lirmc~·c- k:ılk.ır 

kcn hin le ~e' dü::-ünıni' 11ruz 
Buı.:iin l'cniın şapkalı p:ezdiı'!,iın· 

den nıt:rhum hlı\ ük h:ıhaının 

nıcınnu mudllr hilmcın. l\ildi.l!.il11 

hir ~C.\" r.ır:-;ı ne olurdu lıti\ uk 

hnhacıklarnnız ~u şapk;l\ ı o za· 

m:ın ba~hırına ~·cçir ... clcI di dL· i1:ı· 

y:ıLta hiz de hirkaç aı.111n ilerle· 

ıni ... hıılun~:ı~ dık eli~ oruı. l k·rıi 

ycti:,tiı'ı..·ıı nh:·kcc:hc klıfranı niını..~t 

:ı..;J:ı.._ Bili ilk ycti:-tit\:n ın1.· ll r1.·· 

~c hucal:tt"nın elindeki ın:ıh:ıllc 

kitaplarını kap.:ıınaın:ı~a ç~ iı~ır .. "lk 
d:ıh:ı nim..:t~ina:-.lık ol;1 c~ık. 

ıııılla l ı lı aıı h'<'(1diidii 
lathi k eıııu·kt r. islienl 
Plıııi ~ liı·. El'gaııl ı laı· l'a
lı i ldirkr. Oııl:ıı·ı Tiik-

~ t•l lt•ri J ıe ııi'ı z 1<' 111' \ \ i'ı I' uraz obcoı';ını anlattım . llcmeıı 

Bcni ~t:ti~tircn :'l'.\1.!.İli \t.' f~·Lİl· 

k:ır n1illcciıntlir. J\cndi-.i '-.rı ~ıe 

'nrı çıp!ak ,-a~:ırkcn :-.e\ c :-1.·\ c 

1 laıııidiıı ııüi,ür 'e ferik. Jl":'. 
Lırın1 c[eklcr tl.ıJu,u nlmı 'o
r trek hizi ycti~cidi. J·:ıhet lıtı 

lcl'lc· ımıka \ l'st' \l' iııı-. . 
k :l ıı \ okı m·. T ii ı ·klr ı· 

• 
g:ıq ı ııı i l li.' tl ı·l'ih· a~ıı·

larea teıııa :- ııt· tiı ·cs iıı

de h'el'clıl i'ıt l e lıazıı·

l a ıııııı ~ l:ıı·clır. Fakat 
Efga ıı i~ t aııt la da let·t•cl-, 

düdü dunlııı·ııw k ıııiiııı

küıı de~ildir. Tı •ecddiit 
' 

ıııi'ıtı• ıııadi' t•ıı iııkbaf . . 
ı·di\OI' H ' t•tlı·ı·ı·kıir. 

• 

t'I n ll'lllİ~l r. Ha hi hıı llal ıı ıı 
k ımıandaııı l\:ihil iizr-
rinl' ilcı·lı•ııwktt• olan 
Si ı" ari 'r .1hrnıaııdr • 
a~irt'lleriııi t~n kif İ('İn 

' ' 
ıı ı ii frpz('\eı· g<iı ıdt•ı·ııı i ~-

t i ı ·. Son ııııılıar<'ht·lt·ı· 

t ·~ ııa~ıııda 11 ahi hu ilah 
ı a ral'ıııa grc·ıııi ~ oları 
~l aııgal :-o a~irı•ti ıııii fı·ı·-, . 
zdeı·i ili' l\ülıilık diÇ:t• ı· 

111 i'ıfr ezcl('r aı·a:-i ııda 

hall.ııı ı c lıalıu•u" mfl",ıklıl•rın 

Çn).!.unda tıhhl\:l k:ır~ı ı~q terilen 

hu itiın:ıc..;11.lıl{ın ıncnşcini p·ii .. c..:

rcrck izale,inc çaiıfuın. lluratl:ı 

konulan hir te:-hi.; 'c. tcda' inin 

\ yr upada dc~i~ tirildi ı.:,İ iddia.;ın:t 

da cc_,np ,·rrdirn. Büıncnin. ıni

:1.acın ~ıhh:ıcin nıc-Ş~Lllı~~tlt.·. ınu 

hitlc dcı!,i~cccj!,ini nıi:otnHı:rle an

l attını. Hunl.ır.ı dt.·rcc de ~:ızc:rı:ci 

:ı.rk:ıt.l:ı~larıınız llızunı. gürın ı.hl~r 

T ı p fokülrrmizin . \ ' ra ı:ıkül 

tel eri dcrcct.·..;indl." 'c haıta d:ıh:ı 

~tı ~leni' l'I" dcnilincc 

p :ı r. ı , ı =-ı.·ndc iki dcfa 

J?;e l nıt:\cn . :'ara,- 'c konakl:ırd:ı 

~ica.j \ :ıpın:ıkl:ı hoc:ı 'c p.:ı~:t 01:111 

t.'rendi1cre i:--rai 1.:Lll'cc;!,:inc \ , ru
p:ıı.l:ı ııkut.;.:ırdı hcın kL"ndi ... ınL' 

daha Lır.J;ı- ı kalır. hem d, btr. do 
Ll:ıh~ı h i 'cü~irdik. 

\ lı.:nılckcnL' ınutl:ık hil' tıp mck-

tehi htılunınak l:lzını··-:ı. onun 

iı;in d~ pro:?,Ti1nıı t:ılıtit ederek 

c.· .. ki:-İ !!"ihi hir nıc·f,rı:hi tıhhhc 

'apalın1 dcnıi.;tim. 

11 l!ll '.'chı...:p ' .... nı~ıııa:--ı 
net r? Soıı oıı sı•ııc· zaı<f ıııda 

J/ı•lını r·l . 1 ~·1111 I Ef!!arıi:-ıa ıılla 'ııkuhu-
]-... - - ·-

silaha ıııiiı·a<"aalı it-ap 
P l liı·eıı ilıtilül'laı· t·ıJ,ıııi,.;-

, ' 
lı J'. 

o he~ :ınatt:ı. bulunnıu~tu n. 1 )l:'mİ~· 

tinı 'c iddia cdi\ oruın ki \ >.trü'

flinun iln1cn 'ük:-.l."k \ c, l".L'lll!in 

ınillcth:rin he' c:-:lcnecc'.!,İ hir ınü

c.;_..j .. ci irfandır. 

l lanp,i nıeınlt:k~rin ~ııni çok. 

kılinik \C 1Jbur.:ıtu'-* I· n .. t ... :ırf 

cdt:ct:k par.t .. ı ~·nJ..: .. a n mcınl 

lckı:t er. i' i d:ıriıHüııun :ıhil'İ 

\IL·ktchi tıhhh ı: di .. iplini dtı·..: 

!erin irıtir..un ı . hocaların dı.:\.t· 

ıııın ı . çalı:nıı~;ın hoı..:;ıJ.:ı rı rı infi

:-;aliııi dahı kol:ı\ tcınin cdl.r 

tin ~:ıh~i i;-lı.-riııi ı.:Lla ct.h.·rek uV;

rn .. nı.;:-ilc: hi1h:1 .. ,a .. ~Urı.:~ ':ı \ linin 

ı___IBI@ı?ii~fl !lıcııfuı~ı?Il~lf J 
A.hmef Zoğo Hu ~H ne1- inı~izler aleyin~e 

ulur ,.uptını \ı.: \öl hizch: de 

nıudL.~u 

~,1 lİ irz·,lilL.1 \ah"'fı hiınn et 1.:u c 

.:;ile tcdri ... 1an hiLl7. d:ıha inti1: '"ll:l 

t,irdiği :--ii,Jl'ni~ ır. ~-:ıni hiı ın 

ra.kultı..: (";ırlın:ıc,:ar 1111.:li.r hi uhill\ (" 

nl\,ll". J\adri H:ı:-icin id1..1i.:ı .. 1 v,1,ıi 

çaJ1.;;ukl·1rın1 da innnı,nruı Zehfrl~~mişmi Bir Hlınan ua~urun~a ll~~~ ftınari~a~a nomayisler ya~ı~ı 
Ha t ı .-· - · tüfent ~UIUO~U l\urork, 16 (/\ ./\) - rrnper-

k
s ad tgının sebebi hak-, .Buencs /\yn., JO ( /\./\ ) _ y~l i zinı aleyhtarı cem iyeti itti-

':ır dı.:ınckfı.· d:ırtılfUnun nl~ z. 
l ~ir ~·ok huklı ınctlı.:r, h 'kt"ıınctlcrin 

';J:i~·L·Lleri üni\ı.:fiirhcl .. .-r nr;ını, 

lar. hin;ok ın:ı:-rnflar:ı .ı;irnıi~lı.·r. 

fak:ıt l..: i..·ndilı:ri de 'aptıkl;ırın ı 

bc)!."t:nmcn1i~ledir. Biz ~hroılıi nıı.: 

derıi~euc µ::t\ı..:t kc:-tirntl" \Cıldan 

J·:Jh~t tıldıc daha f:ızla kıtLıı r:ı 

~·ıı u, )r. l·'ak:ıt te~rih . in-.:tı; \C 

:-:tire JalH ır HU\ <ırlaı·ınLla kaç· ki .. 1 

L" Jı .. nor. kilnikll'."r pninkılnil..:\; · 

~·:ıh .. :uıLır ke, "\ ctçc 'ı.· k1.:ın nİ· 

~el l' k·ıfi ıni. yok.;;,1 ~--ni..· \:l\n .. 

111 a çıkan ~ayı· alar . .. ... •ııt.• hadiyeııin ınuralılıası J\ L Con 
- ~ « Laprcıı a ~azele$i ~ .. .. 

1 
1 e de bir /\iman 'ırunıııda Cnıısoıı ( Jolın Jolıııson ) uıı ~irnıcli~ iz. llah:ı ne lıocaları 

1\ 1in, ı•ı ( 
~rtt: l .1 

\ \ - iki· zaptohuıan sandıkların «n iki lıind istandaıı cebren ilıracııu 
\ctl~ıni~. ne de tali ~c\"lı.:ri l~ifi 

hir ~tklılr~ Hı.· hoc:ı 1111akc:.ın .. a 

ora' a ~arfcttiitinıit. pır:t ile ı:n 
ıı d · l\ er Jluı"idaJ..i bin t'iiengi ııtıı,al'İ oldııgunu rrotustu uünıayi~ler 'uku hul-

~·lzct~ er \ · haber ,·eriyor. muştur. 
lı 11. t i'. ıı t\ o m.11 

t ılı~ tl'drid bir 'll"'ctrı: 
.... hır ... nın . 
• L l l'Lt LC oldu!. l 
lır.u ti· n . 

.ı. 1 l t\. \ ;,,.l .... ·dild 1 .rı11i 
' \ t l:· 1 \ ı ır :-. 

Arne -:-k d. -
. rı · a a kasırr;a 

I·' · ı "' 
• , :-\ 1 • ( .\ıııeı·ikada 
ıı ı di:ııı·t el 1 ·ı· 1 'aıııııte ) l!.l 
(.\ .. \ ) - l" ' 1 
• z.ı" 'I' da-
ı.:ııı ı... ol · ıı 

.. • 1 'c·ı·l<·rıle 
ılııı k" 1 • 

ı il """"'!!a \ I' ft'Y-
z·ı ı · ,, ııc au dolayı oıı h.isi 
'c•f·ıı ı · ' <'' <·ıı1i1'l 1"1• d • ·. llll-
lnrıu ' ll"tc· I ' •. ~1111 a <·ocuk-

-- - nıiikcınmcl hocalaruı d\'.r .. an ·l1;ri c Oııru~cırunı ki f:ıktJcı.·ııin j .. lJh 

nımıınu!ld!I hı"r hıııfı'se l'O 111:tterycli hol kıiirikJL·I\:, lCJl- Jüztımll:ld:t hcpi ınİt ınuttı:nl..i, . 
U JUUU U llUU ~in Ja\rnr:nll\ arlara r;ıkhdcr'mizi llu -ırn<b lıcrl«.,in du.;ru "'""' 

H arp yetimleri için ~ı;n<lcrmı:li' iz. C ~·he~ ~ene ic_,·indc nılicaLl:ı he~ an t:tnH: ... i icap t:trııcz 
konserler vermek üzere Zirhh kruvazörlerin muhtıra- binlerce \ mol ik.ı. \l m.ın\':l. l'ro- 1111 Kcn<li dii;iinceıııize urnıo -

seyahata çıktı sını İngilizlere kim verdi? l' :ın;:ı darülfti ıı un l :ı r, ndan \C(I~- ~ ;ın):ırııı fikrine neden hllrnnı 
P•t1•is J 9 ( \ :\ ) J' 1. l" ( \ \ ) mi ~ ~cnçlcrle ıııcnılckcti doldu r- ctli~cıruz. Bilmem h:ın~i ".,:ıtctı:de • , , ' • • , >('l'lll. ~, • •• -

1 1 . 1 • ı· malıyız. ı t · ı 1 ,(' ıı~ıaıı t•uıu ııırıyı· ı- ·'"Jl"l'::tl ('ıı•t"•ııt•ı· ı"ıı zıı·lı- t:ıeıcnııı çaı:a çaı<a \cl'tın 
1 

' "- ' O zeıııon fnkulr.:.ı c lıcı c;\cn- ı ı ı 
tıiJl sahih. reisi ('lllJI ili- •• , ll l U~UJl an \C >airctlcn haJı,cdi 

il 1 lll'll\'"Z"l'l"J' lll" · C nı c::'ck c.hıha ınibınt:r cılur. j, i ı · k r ı. 'J 1' 1 k" lı'll'JI 1'. « '" '- '~ - ırnrmu,,-. ··o. rec..-[i cıı.~. Bizce l'll ··' . ','(( ('l"i'\ ('t; 1 l • ~clİ~ıni~ pek iyi dnk rl:ırıtnı;r. 1 
('\"lillll \ C ('l'alllİIİllİll leşine ait llllllı(ıl'alarırıin \·at'. 1~akt'iltcdc lı•·r lıa•.·ı· bı"r kt .. ır- talc '<TI;!\ ıcreııı olm.ı<ı dc~il 

, .... ) aş3ma~1. mcmh:kctcc münc ' ·' 1.: r 
JllC'tıfaalıııa Fran!"::tda hir İııı;{iliZ ıııecıııııası süıi idare cdeck mol~ınau bir mihrak olma;ı matlup. 

L 

\ l'l'Cl'l'ğİ koıışı•rlpr İ~İll tarafındaıı ne:-;ro)uıııııa- !(eni;. çekirdekten ıcıiıınc, ' o••madıktan sonra t:ılelıe de-

'
· •ı " " ~ }n 1•1• .,, ~e'ı·a • muhitine hcirmet \ e iri mat tel kın ];il, rnlı,ilin hile lüzu mu yok 

. 'p .. <·uw l ·' '" • • - sıııdrn ·10Ja ... · ı ıııli(l~·f(·ı", fıatiıı birineı ıııerhalalerı u J ' " eden bir hocoın ı z yoktur, ola· llir. ta lclıe has tal onıncay" kadar 
1 l B nazırı reı~ı t•umhur ıııama;ı pek tobiidir. Olur \C uğraş<tn d=horuz. Hil :lkb gün-
)ll unan ora~\. a mu- ' , ··•dır der-ek bı· ·,c •. ,· ,· ı eı·Ier. Onu- d • ' rb·· l . ' 

'n a..; ını 

Şerefine bir ziyafet verildi 

Bir öpüşme 

B ahı51i caddesi, zaman za 
nı:ı.n, ıınılı.11Ti r le r nrtı~ıııd,1 

geçen bir takım rnkalar;t 
.\ııkara,:?O ( \'akıl)-- j salııır olur. 

Halıili~ (' \l'k:Ut•ti İhra- I Tokat, k:ııı.:a, aıaküstiı mi -

l . '!' 1. I' .. , na J,aşa g ı hr. 
ıım a ı '· ı;ı·rrhııt• ı 1 lk .. • .•.. b' 1 ct· :. •• 1 \'c · ı guıı v:ışrw.'l ır ı:t J, 

.\ııa clohı kolıılıııııdt• 1 olnıu~ ,.c sobk ortasında üç 

'dört ııııılıarrir biribirlcrile orü•-j oğle ziyafı• ti \l'l'lli. 
1 Oalıiliy e eı·k:lııı, tııııııııı 

.laııdaı·nıa kuıııaııd:ııı ı , 

.\ııkuı·a, i~ıaııhul. İzıııil 

ın iişierdir . 

Bu ınt!harrirlcr mıılılclii ga· 

zdelerc mensup olduklarına 

g·Dre, ın:ı.tbıı:ı.l crbahı arasında 

sıkısıkı bir muhabbet hiıkiım 
\ :ı 1 İ leı·i, 1fii fl'l I i~i 1111111111 i siırdüğiı \ c doktorlar • ıııisillü » 

lik nıali ıııii~a\ iri lıazır ilıtil'ıf olnıadıgı aıılasılnıakt adır. 

lı 11l111111 u I a ,._ 

I (ısı ( B. 
1 • 

IMosko\'ada~ı ne zaman 
ı gelecek 
1 .\ııkal'a 20 (\'akıl ) -
i \'a~ır Bey : ı !'1tlıalla11 . . 

~011 ı·a )loskın adan :ıy
l'ıl:w:ı k. ' ii rııd iiııda 
ıııa :ı ri r 'ek:ilt'tiıw le
~ iıı t·dilt1e<' kli1'. ... 
lmaneııe i!Hyet 

T ev hit e d i ı mi y e c e k m i? 
.\ ııkara,20 (\'akıl)

.\ııkara. İsıaııbul :-;<'lı
ı·c>ıııaıı:ıtlt•ı·ile 'il:hcı-• 

lı•riııiıı ıı•, lıiıliııd<·ıı :-aı·-

r 1 ıı:ız:\I' ~·lliltlii:i:i sa\ i ' . 
i ... P ti«· llalıili,·p 'rk:I-

• 
lı • ti lllt':-Plt•ııiıı IPtlkil-.tc 
olth ı~ ıııııı :-ii,· le ııwkıc-

• • 
tlir. 

J lupistııl<'lcr 
.\ııkaı·;ı,20 (\'aı..ıı)

lla pi:-nıwh·l'İ n lıazi ı·aıı
(1;111 itihaı·rıı :\dlı~ ı ·~ ı • 

<il•\ ı·i k:u·:ıı·l:ı •ı ıı·ılıııı~-
, v 

111-. 

Rus-leh 
munasebatı 
'ıo~ko' a, 1 D ( .\ .. \ )

LC' lı .;ı•fiı·i )1. l'alı'k hıı 

!.(i'ııı )1. Lit' iııofıı zh :ıı·<·t ' . 
t•dt·ı·ek Polııın a lıiik ıl-, 
ııu•tiııiıı ikiıı <' i ~tl\ i ~ N 

ııoıa ... ıııa ohııı t'C \ a hıııı 

t•·Hli etıııi ~ı i r . -E ski paralar sayılıyor 
.\ ıı k:ır:ı :?O( \':ı k ıl)- 1 

E~k i e \l ·aı..ı rıa ıkı i ;.l'

ııiıı li•ı·sıulı·lt~riııi f Ph
tliltk ~apıl : ııı lııı· .. ız
lığııı ıııiktaı·ıııı tayiıı 

it·iıı htt ~ııı'<'lft• tley i ~ 

tiı·ilıııi~ ola ıı paı«ı lar 
.... y ıhııaı..ıadıı '. 

--Aptülhak Hamit B. 
,\ ıı kar:ı.~O (\'akı t) 

.\ptiilhak ll ~l ıuil B<'~ iu 

~f tı %-v,u_ 
- ....... - -

Tıp talebesı 
Bir tebliğ noşrediyor 

Tıp ıulahe ı·emiycıi 

clliıı gıw 'akıt Tiirk-
L ' 

O<':tgıııl;a toplanarak 
!'on ıwsı'İ\ attan ıal~-• • 

he' i al:lkadar edı•ıılı·r 
' . 

l'lrarı ııda 111iizakt•ratta 

hu l uııııııı~ııı· . .\ r1 iet•tfo 
hiı· ıelıli~ ııp:-ri tPkar-

L 

ı·iir ctnıİ!'liı·. Un tt·h-, 
Ji irdı• (kııiJİ\ Ol' k.i: 1" • 

- Tip talehcsi keıı
di lıoealar111a "' ilııı i 
salı:-İ\ etiııc lreih edilPıı 
' . 
lu• ı · ti'ırli"ı ~:n rı 'arit ' . 
i~ııadatı ~ııreti k.athrtlt• 

• 
l'Pddedt'I'. 

Fakiilı P a lt · ~ lıi11dt• 
iıc·~ ri ıııi'ıtalaa aı·zıı:-01111-

tla huluııaıılarııı hiı·az 

1t•tkik zalııııetiıl<' kaı
laıııııahu·ıııı la\ ~iye t•

dt't'. .\i:{alıe\ lt'riııiıı ' . 
ıııfün 't• ıı :-ualle iıııti-. . 
lıaıı "Pl'ildirrj Tiiı·k. n " ~, 

dili il<.- IPdri~aı iııık:iııı 

olıııatlıi:i:ı 
~ 

lal'Z.ıııdaki 

d ii ~ ii ıı «de ı·i k aı·~ ı~ ıı ı tl:ı 
lıa~ l't'l H' izıınıp dır

' aı'. <ı 'l'iil'I\. ııahzıııa • 
y alııız Tii rk <' li ılol,u-

km 1111·. 

Cii 11 ılı' :-İ dii ~ 1111·111lur. 

lu·r lıu ~ ıısla tc· .. l'lli H' 

lt':-ri "'' t' ıııtılıt aı · liiı·k . . . 
kiiy lii ... iiıı t • ('il ilııı i. t'll 
'i'ı!...,i·k hiı· salı :- İ\ ı ' lit• . . . 
ll'H' t't ·ii lıi i ho ı· c · bili r. 

• 
Bu giiıı lıp ı · :-t•\ 1· . . 

ı': ı~ıııl'ıı tla iıı ıa i l ı·ı ·li~ ( •ıı 

hiı· lıp fak iil1t• .. i \(' o-
11 11 11 k<' t it li:-iıw l:ı\ ık . 
kı yıııt' l!i lıoea l:ıl'ı \ l' 

t aldw~i 'aı·ılıı·. 
--·---

ıııl'lı
0

11:-hık ı ııazcıaıa-.ı Ankar-Istanbul hattının 
ı.wlıli 't' tlalıili_\l'(Jt.11 

1 

ilk kısmı faalıyettı 
B J,. ' 1 ı ·ı f' /\nkara, 21) (ı\ . A) _ Ank.ı -.... ~:.~.~: ... '.'. .. ~~.~: .. ~.~.1:~ .. ~.~.:........ r~ - İstanhlil haltının ili: k;~ı>tı 
ho~ ~l· re kaf:ı .. ını \nrın:ıd:tıı. ho· 

ca not? rı turma~a echur o1 

ın:ık-ı7. ıı. ta ba ı nn-ile lustl· 
ını~ kıla ık dcr:-lcri czbı:rtcnıc"\~ , 
l ılzuın gorRlt k İ7J~ ~ıpr nıadan 

hekim )l' lİ ~ '.'fİn ınckıcptı:n ne 

ol.•ıı Ankara - Lsld~e· ir teldo~ 

hattı bunüııck itibJ rrn uıım

ıııi ı mıh~Lıcrat:ı. açı lmıştır . -Fransız sefiri 
fr:msız sefiri l\oıı t Ş .ınlırfüı 

yapa c:ı ~ıı11 şaşırm~1 :-.ın' ın c:-lcki c~ıuıpl:ırı dün g itnı emiştir. I'arise 
ıcınlinl r ooa 1 zıın !(elen c~;;a . gıtnıek için pasaportunu yaptır· 

lttr da Hu·dır. • 
..- ff" d b r ~ ı .., • o 0 en R ne gu uz eşsın neşe ı c 

le\ ccilıen haraf...et ey- ın en urga nıuıa Siu da anladık ki AYrupadan getirt- şcı kle foıbol topu oynar gibi ret ı·c fe yzi ı ermi hıılıın 511n ıııış olnıekla beraber hareket 
lenmİŞlİJ', bir rapor \ 'el'Jl)t lİI\ tiklerimiı de bir m "ıl irfan ilmt tıbbi da öğrensin sıkılmadan ditmfuY. Bil d mı ali j edeceii 2Ün belli değildir. 

~~~~~~~-'~~~.:...~~~....ıı...~~...a..::.;;;.:;:..:.::;;;;....;;;:;....;:::;......:::~:::...~:::....ı....:;:;;;..;....;;;;..;.;...;.;;..;.:.;..;;.;::.::...::.:;::.:;:;:=.::...J...::L' ':;:.:::.:..:.;:.::...::...::::.ıı:::::!:!.:..!.:~~J.:.::::::~~.::.:...:.:.:.::...:..::~:;.;.;.~~~--ı 



KADI STEN 
SEMER~DE 

f\luh.ırrıri ~Hner,·•ml. 

K 1.0\ lj.I ı' 1' 

Erkeksiz yaşıyan kadııılar 
Semerkantten 15 gün mesafede yalnız 

kadınlardan müteşekkil bir memleket vardı 
- 68 --

llı.ım 'darct heyetimiz 
."cınerl ;ındc mm a-:ıl<it ctti.l!:i 
zaman Tiıııuruıı dııo;nıaııları-

ını ınııdup etmek içiq h:ı,rct

tı~ı \ edi Lnc hitam hılıııu'

lLı. ı Jnıın için Timur 'cme·r
kaııt kalc,ine girme' c 1-.azır

Janc!ı. 

Tim~nm hazinc'i hr ka
:L'niıı içimle idi. Uda hu ha 
, ınni tefti' cdel'ckti. Bundan - . 
1 a•ka kalede dcYam etlen in-
ıama bakılacaktı. Kalı: içinde 
cı, ı~·ın •:ırı'atk:\rların ı aptık

l:;n ı~krin neden ilı:ırct olıhı

~'ı mıla;ılac.ıktı. Timura ~,;,_ 

t' rikıı C'Yil ara•ımla '.?OOv 
.l•rlıt:ın ellıi-.: Yanlı. 

Bunlar pek nıtıJ..t nınıcl ya· 
pılnıı~tı, ) alnı/. zırhiaı lıiraz 
ince idi. Cnck Timııra. ~erek 
nıaiı l'tine lıt:rlardan birer 

"'nı.: ihda olundu. Bu zırhlar 

\c nıil!krkr j,paııı.ıtla yapı

lan zırlılanı benziyordu. 

"eıııerkı.:nttcn (15) ·"ıinlıık 
nıe afctk kahraman kadınlarla 
mc,kı'ın bir lilkc \ anlır. 

(in yrılunha olan lıu til
kcııin kadınları yanlarına er
ke!.. alnın or 'c ı.:ıtcklcrlc 

lı'rlikcc ya~atnıiyorlar. 

\'alnı/. 'cncnin lıir lllC\ ~i

nıindc t;cn\· kadınlar p~iı 

kadınlardan izin alar.ık ıııu

ca' ir n1l'111lekLtlerc ~idi~ or, 

hıır:ıl:mlaki ~rl-el,kr hu '-ız-

1..n ) :ınlar ı a 'c c\ lcri~c 
ı1:· <'t etli) or bunlar da hu 
ıl:ı c i k:ılıul cıliuırıar. 

( :c>ı.; l ızlar hu adamların 

t, •crintlt: bir muddlt -tlnra 
lıq ,; ık kendi nırnıkl l'tk

ri e 'a\ det cdİ) ı .rl;ı'" '<ı\ l't 
in, lrndınla · kız ılı ·~unırlar,:ı 

ı mı ı.ınla- da alıJ..oıuııır. 

nhk d<>gun,rl:ır-:ı "nu h;ıl•:ı

l:ı m .. ~· ıııdcrh urlar. 
11 ı katlı .ılarııı y:ı,,,dı 1, l:ırı 

ı l ·rınıurun nı..:ın!..:1\t..tint.: 

,, hın "lın:ıkl:ı hcr.ıhl·r onun 
h kı ııı ,ıltıııtl:ı tlci!;iltlır. Bıın-

1 .. r ('in menıld.ctine tl:ıfıil 

, ,ı" .ırlar. Bunların 

ı rtı>ll• ,f. •ttı rlar. 

' . 11ı..:n-.1 

Hı l.atıınlarııı l ı i,kn "T
rf·~ .tı ıııudafo,ıedLn J,ahra
pı,ın k.ı,lınların nc-liııtlcn ol
ı!ul.lnn :mla:ılıy11r. () zaman 
l ıı 'L•'C kadınları ihi ırka 

ımn•upwrl.ır. lfüi 'l't.rJ.., di
ı:L·ri )unaıı. Turk l,:ıdıııian 

ı r"d.ı k:ı,1111-lanlı. 

."cnıcrl.anttc inti/.:1111 '"" 
,ı, rece dikkatle nıııhafaza 

, lu -ırn!.radır. U katl:ır l.i 
1 ir Liinı.-c hir kiı:ı-c ile ka\

~· \:t l't"·arı.:t ı.:dı.:ıncdi~.:J .~ihi 
ı m ı-tııı:ı her lrnııı;i lıir ta-

ı ır ur.<l:ı lıulı~nnıı) or. 

f.·a•ı:n 'I imt:r J,;ı, ... ıya 
n Lr.ıJ.. 'j .. )l&u::arı hari\·ıe ?.:cifi 
ı'Lı~çnk tatmin cdiytlr. Ti
ınur h~r -dertle hakimlerini 
1 :rlihtı: ~utiını) or 'c hunlar 
h r ~iUycti dinliı orl:ırlar. 

J azı hakiıııkr l'iııai nıc,:ıildc 

Jı,ıkiını Ycri)or H! !.an da' a
l. r.ııı halkdiı orlar. 

Kaıı hal.iıııkr"' lıiıl.t'ıını:tc 

n L tcalLk p·u'iı tlaı alarmı 
1 ,, 1 ll'tn1...:ktı..dirh.:r. 

1 lııkumct lllLmurlcrına :ıit 

1 a\ alara lı:ıl,an hakimler aı
rıthr. 1 J,:,·iı;tcıı µ;ı.:lt:n :--ı.:firlcri 

k.ıhul ulcn memurlar tla ha~
J.:ıtlıı lilr. llıı ,ml'tlc adalet 
nn nrnz:ıııı bir icJ..ilıle te,zi 
uııfiymıltL' 

l"ınur magıııı ncrcy., ku

r .. r-a ıınun memurları tlcrlı"I 

faa:iı ete b:ı•laıııakta, tlerhııl - ' 
11.,: bıiı ıik \atlır kurıılmakt:ı 

lıııtiın mı:\ kııll.•r. \,ı tın ,;ı. 

nikr lıunıuı ~ct'rı''ııcktctli 

l lakimlcr lııııı!aıa :ııt tl:ı, a 
hırı ru' t:t t:Ltil,tı.:n ... t1nr.1 

hükum 'crınektL'llirlcr. 

Buıı'ar ı e"·dikkri lı ·ı ııı • 
kr:ıdan cı d nıe,ckı i Tim .: 
arze·tınckte. tblıa hiil.iiınlcr 

•••Jıı,J:ır i zerinde t.ıtlıik ult. ı
ııııı k t.ı dır. 

l l:ıkimlcr lıir iıııkıııli y:ıı.-

ılırnı:ık i,te·tliklcri zanı:ıı. 

mckdtiplı:rL'1C 

>nııra bu ) :ızı l:ır 
ı:ııdırıyor, 

hir ddtcrL· 
ka) tJ,ılunı.ı or. l lıı~ııııı def 
lLrc k.ıy tuh,ııılı 1,tan 'Ol ,r:ı 

h:ıkinı ı.ııafı;ıd; ı: nh 1 ı rlc ı

mcl,tctlir. 

Jhınu nıulctıkıp 

memur bu ddtcrin 

ii~Lr hir 
ımıh!L-

\İl aını 1-cndi ddtLrinı.: ,._ı.:çır

ıııd, ıı.:, hah i ııı hu eti ı'tcri de 
mu hiırkıııc ı.. tc<lir. 

1 hikt.•ıılcr lııı ,ı rette 
k:ınlnluııtlııhı. ıı ·ııııra ,ldtcr 
.. l'imura !.!tıLunılnıL·l"tc 'L' 

onun ınt·lırilc ııı ılııırlcıınıck

tcdir. 'l .. nıurun ıntıhrli lİl.t:rint: 

de 'll kclinıclı.:r \ :ı1.11ıdır: ., 
.. llıı ha'- tı ı. .• 

Bunun ı.:tr:ıfıııda ıı.:· 1 ı.,_;t.k 
da,ı·e 'ardır. l lcr hakimin 
kütihi \cri!en lıııkı'ıııılcci l.;ı)-

1 
tlı ile ıııı.:~g.ul olur. 

Bıtrııı:Ji 

ı -- -
iBiı-- J'-iis t~1l1 
1 

Rum tD&uğunun tür eti 
Taksimde Ayatryanda 
mektebinde bir hadise 

, laariı eminliği son giiıı!t-rdc 

Tak.imde ı\ıaıriyada i'ıniıı

dcki Huııı ı.ıckidıindc ıukıılıu

lan çuk çirl:in bir va'kaya 
Vil7.ljll c(nıı~fir. 

'1.ıhkikalıııııza Pnar:ın <wlisc 
şudm: Bundan 20 gün ~.atlar 

e\'d talebeden Yorgi i~ıninde 

Ta~a\'la!1 bir ruın çocıı~u, dl'l s 

esnasında üııiindeki kıraat kita

bım k:ırıştırırken bir aralık, 

elyovm en biiyiik makamı iş)'.!al 

eJcn bir 1:-ttin re inlne !!ÖZu 

iiışn 1§, ccbırn:teıı kıır~uıı kale
mim çıkararak rcsıııııı gözlerini 
oyıımş, yiizüııü karalaıııış ve 
ayrıca leııa ;özler sü:>·leıııck 

kiistalılığnıtla da bıılunıııı1~tur. 

ı ıa,Jisc Maarif emi ıliği IJr.1-
fıııtlan lıaı·.cr al!l'Orak bir 

ıniildli~ n :ıriietilc etraflı l'C 

~i'ııııullii tahkikat y:ıptırılııııştır. 

l lahcr aldığımıza güre, tah
kikat hil.uıı bulnıuı \ c tutul:ııı 

zahıtııarııc ve iczlekcler dün 

akşam ıııaarif emiıılii;;iııc veril
miştir. T;ılıldk~t ııdice>inde 

Rum çocuğunun bıı ,çirkin i~iıı 

faili olduğu kal'i surette tebey
yün etmiş ve çocukta derhal 
mekkµtcıı koğulıııuştuı. 

:\\aarif idare~i bu işte bazı 

müşevviklerin ve lıarid amille
rin alakası olup olmadığım da 
ayrıca araştırmaktadır. 

Diğer taraftan mektebin 
müdürü I ildiyas Efendinin va
ziyeti de tetkik olunmakta, 
azlinin mevzubalıs olduğu SÜ)'

lenınektetlir. 

Hel1zur ~ir 

f ırefin . ese~eri 
Esiri harflerle 
Kitap halinde çıktı 
Tcui )'eri (Yakıt )"\lfdu) 

FW. 125 lcun11 

~AKTI 21 l<Anunusanl 

Milli sanayiimizi koruyalım 

6000000zeytin ağacı 
Araşit yağının ithali zeytinliklerimizi ve p1-

ride fabrikalarımızı mahvedecektir 

Sabun mes'clelesiııi biraz da 
muhitten, y:ıııi i;tilı>al mcnba
larıı;daıı tefük etıııek lfızımdır. 

l lalbuki ıneşcloıiıı asıl muhtacı 

ktkik olan cilıetlerinin lil)'iha 
saııipl.11·1 hiç te uazrı ıtibara 

al111amı~lardır. BiL onları burada 

taı zıh edelim: 
ı\lemlckcliıııizin ".,73 İ>tilısa

liotı çok a;illi yağlardır. Bu 
y·:;:ı.ır tasiiıe eılilıı elikçe daıma 
smunluk yağ d<:ın<:ktir. \'ani 
>anayide kulla111iacak mevattır. 

Çiinkiı Avrupan111 bu çok 
:u;itli yahları bizden çekınetlıği 

görıııektcyiy. Bu yagfar ,a,fiyc 

edilmedikte11 soııra kalacak 
kısmı dahi tadiatile ,:ıbll'ı 

ııııalinden başka hiç bir şeye 

yaı amz. 
Demek ki her iki cihetten 

Sabuniuk mevadı iptidaiye 
menılchclimızdc nı e b z u 1 e n 
mc\ cuttur. ı\luıılekelte tasfiye 
fabril.aları yapıldıkça sahLııılı•k 

ıııevadır miktarı da o nispette 
ltzayiıt edeceği aynca 7aya111 
kaı t ve tezk:1rdır. Bugün ~ayri 
habilı tasfiye bu kabil sabunluk 
zeytin yağlarının miktarı mil -
yoıılara bali;J olmaktadır. 

Rıından \ıa~k:ı meııııekette 

rııiiicaddit ;ıırinc fabrikaları vü
cuda gelmiştir. Dir taraftan da 
vücutla gc!mek fızretlir. Bu pi
rine falırikalan111n i:;tihsal ettik
Itri yaglar ise doğrudan dog -
ruya ~.ıhuıı iınaliııc ınahsııs 

olup hali hazırda bu yağların 
miktarı da clıcııımiyetli bir ye
kiııı teşkil etmekte \'C mc\'aılı 

iplitlaiycıııiz himaye gördükçe 
pirine fabikalarıııııı adedi de o 
nıspc\te tekessür edece;.indcıı 

yakın bir istikbalde bütün piri

nelerimiz kerıdi ıııeıııleketiıniztle 

yağa tahvil edilmesi ıııulıakk::l.

tır. Ahsi takdirtlc teksiri hükft
mcl için de bir ı::aye olan pirine 
fabrikalarıııııı teessüs rnııcsiııe 

asla imkan yoktur. 
İşte biz asıl sanayii bu nok

tadan kş\'ik edeceğiz ... 
Teşviki scnayidan maksat 

memleketin istihsal menbalarıııı 

hali faaliyete getirmek ise evel
eıııirde yapılacak iş pirincleri -
nıizi bedava Yun;ınistaııa kap

tırıp durınaıııak için menı -
lekelimizde pirine müesse ele -
rıııı biran C\'el teksir etmek 
ıiusıısmda halkı teşvik etmektir. 

l lalbuki hasılatı sabuıı ima· 
liııden başka bir işe yaramıyaıı 

ve araşitle rekabet edememesi 
yüzünden maazallah bütün sa
bunculanıııız işi araşite döktük
leri gündür ki memlekette lü
zumsuz kalacak o!Jn pıriııe 

yağı için hi~ bir kiıııse fabrika 
yaptırarak parasını 1Iıedretmi

yeccktir. Esa;en şimdiden ıncı·

cııl fabrika salıiplcri pişman 

ve duçarı yeisü melal olmuş
lanlır. Bu hal keınak;iıı pirine
leriıııiziıı Yııııanistana taşıııma

sıııa ve srrveti ıııilliyeınizi 

iktisadi ılüşmanlarınıızm mass
etnıesine imkan balışedeccktir. 

Yani eğri büyüıııüş ve komşu

nıııı avlusuııa sarkmış bir ağaç 

gihi zeytinlerimizin kökü sakı 

bızde, meyvasıııın liir kısmı 
bedava gem Yuııanistanda 

kalacaktır. Bu hal ise milli 
sanayii teşvik değil, onu ve 
onunla beraber serveti milliyeyi 
temelinden tahriptir. Ara~;,lin 

ithali lehinde bulunanlar eve! 

Bıunın feci bir misalini burada 
zikrediyorum. 

1 liikümetimiz ıııi!li scrveıin 

inkiş;ıfı lıııou~ıında canla haşla 
çalışıyor. <.orak yerleri göste-

ren çevirmek ga)'<'silc didiniyor, 
uğraşıyor \'l' ~ene şükranla 

haber alıyorıız ki: Aııtalyaıla 

altı ıiJyon aı;aca Jh'ıli~ olan 
yabam ;eytııılikkri I'vkal imar 
ettirmek teşclıbii>ii ne ı;ıirişiyor, 

zc)1in.:iliği asri \'e fenni sure\tc 
ihya umck maksadılc memleke
tin muhtelif yerlerinde fakafa 
zeytmcilik mektepleri açtıraca

ğını da büyük bir haz \'C inşi

rahla htilıbar eyliyoruz. Bu 
nıeyaııtla Evkafın Ayvalıktaki 

hararı bir falırikasırı da ınüced

deden tamir ~·e inşa ettirdiği 

halde, ııe feci hakikattir ki: 
Sabıınl,ık yağ' para etme111esi 
yüzünden hu fabrikayı işletmek 

için tek bir talip bile zuhur 
etmiyor. Sebebi ise araşitiıı teş

viki sanayi kanuııudaki nıııafi

ycttcn istiiade ederek milli 
sanayi \C milli mal!sulata galebe 
çalmış olmasıdır. 

l lalbıı ki pirine fabrikalarınııı 
teksiri zeytinciliğin inkişafı ııoktai 

nazarından en hliyiik iktisadi 
gayelerimizdi ve bu hareketi 
uyaııdınnak ıçın senelerden 
beri sarfu ı:-ayret ediliyordıı. 

Araşitin memlekete gdireceği 

faiılei iktsadiye bu mudur? 

Yoksa araşitin başka faidesi 
var da huııu biz mi aııl.ıııııyor 

l'e yahut giinniyoruz. Görünen 

ktiy . kıla\'UZ istemez giiıı 

gibi zahirdir. Araşit in ithali 

1clıinde bul1.ın:t1ılar, t.:velcınirllc 

ııazariy:ıtları:ır milli ilıtiyacatı

mızla telif etmeleri l:izııııdır. 

Ve bütün hatalarda esasen 

bundan ınütevcllittr. 

/ /rn ·n'lf in 

Dini tahkir 
devası 

(( neııt' dii~iiıı!'t'lrr)) . . 
ııwı·ıııııal"ı ıılC'~ul mıı-

<llirii Kuıııaııdaıı oğlu 

Ka~ıııı Tt'' l'ik Bey 
alı>' hine kPııdi imza-

• 
silt• ıw~rolunaıı « llaz-, 
J't'lİ lluhaııınu•dc a~ık 
nwktnp ı> inızalı ~azı 

dola~ ı~İlt' a~ılaıı tliııi 
talıkiı· d;na~ııım riiye
tiııt' tliin İi"taıılıul ii
t•ii ı H'ii cC'za ıııalıkeııw
si nde de\ aııı ohınıııııs-• 
tur. 

(;azl'lt'ııin burada 
nt'~ı·i İt'İn ı·ulı~atnamt· . . 
alınıp alııımadıgma ıııii-
lcdair i~tihima ce\ ap 
ı.wlmcmi~, nıulıakeııw 
kalmıştıı·. - -

liman şirketinin tarifesi 
Liman tarife koıııiyonu per

şembe günü son içtiıııaıııı akt
cdecektir. Bu içtimada liman 
şirketinin tarifc;i !ekik edilecek

tir. 

aminle narariyatlarını milli Akit 
ilıtiyacahmızla telif etmeleri Tü-:<ardaıı Ahmet Burlıa-

lazımdır. Bütiin hatalar da esasen nettin Btyk lı:ızaııç tahakkuk 
bundan mütevellittir. 

Araşit 'ithalatıııın memleketi
miz zeytinciliğini mahvetmekte 
olduğu hakkındaki tehlike şim

diden baş a:österıneyc baıılamış

tır. · 

nıtımırların<l:ııı .\lııııct Beyin 

];ızı Lılıirc h:ınırmıı al,ulcri 

Bcy.ızıt nlcnnıc d~irc~indc 

ıı:ra edilmiştir. Tar;ıfcync 

se"i"t ~'Illlİ tı!criz. 

~ayıfa 4 
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' f cne~i menıle~etlerin~e " Vatıt ,, l 
•••••••• ••••••••••••••• 
:ônıiınüzdeki rerşembe iıkşa:ım 
i ASHi Sİı 'E~L\HA i 

~11ııııı11 11 11ıııı11 1111 ııııııııı 11 1111ıııı11 11 ııı11t11ı11uıııııı111111ı11111111 111 ı1111111uııııt1111111ıııuıtıııı111111ııı11ıııı 11 11ııııııi'F: 
• • • lr.ıc cdilccL"k • • • : \il K.\DHES DA.Ü : 

lff HRHUDHU MO~KOVHYH • • : filmi ~tlh dcni/.in d:ıf.";(Jan : 
: gah \lukaddt•s d:ııı;ın !'be- ~ -

ÜL.ıuyaıuıı en cirJ'"iı1 , a(lanıı 
. ~ 

• di karları iiniınde cereyan ı 
• r 
: eden bir a:-.k iH~.:ia .... ını n1u- : 

• 

ııa~ı l göriilii r ? : s:l\ \'Cr çok k11 metli ve :: • • : ıı;ayct rıriıinal lıir c'erdir. : -- ---- : Bu l'iliııı .IHup:ı ,.c .ime- : 
: rika,la :'iü haftadan hc6 : 
• • : ntlitcınadi~ en ir:tc L"dilıni:: : 

Hazer denizinin dalğalan üstünde -- -------. 
ıran to~raoın~a son gün -Deniz ~asreti - Va~ura tar-

: ıc ~inııli) c kadar 2 mil- : 
: yundaıı fazla bir temettıi : 
• • 

satıa gelenler güuerte~e şa~~a ile tı~ıynrlnr 8a~u~e 
: ~etirnıı~tır. : 

•••••••••••••••••••••••• 
ff ········ı····································· 

So~uk bir odada, ız . Olcl c~ir k.ıdıuiık ınt!iklırı;:'inin ~ ıkık ! ·ooiIDai~ir~l"liJoo~~ :'ahihi pLk iımür.. \damcaµ;ızın bir harap abidesi İr;ın kadınına 
ii Darülbedaylde: Rıı {{ece tatıldır :;: g<;zti kapalı, dif!;t.!ri de ncrdcY~c 

iinüııe akacak. Kel k:ıl'a.'İIC ahenk
tar kanal burnunun kalın • mor 
çatlak dudakarı üzerinde ~iılliuç 

bir duru;u \'ar .. \ı aklarına kadar 
dü~cn uzun. rcn~ini kayhctmi~ 

donu \"C ~ümlcgi, bunları tct\ iç 

eden kırmızı aba~ı bi1.i, yorJ!.un

Ju.ttun1uz:ı rağınl'n kahkah3larlJ. 

pildürdli. Önırlinıüzde lıu kadar 
çirkin adaına ilk dt:Lı ra.~c ;.celi -

yorduk. 

(.'all:ırımızı iı·ıikıl'n - .\ilah 
lıilir ııa-ıl - ;nnr;ı. lchlcrlc lıczcli 
yarakların ü1.crinc l'lbi<elcrinıil.lc 

uzandık. 

Erıe,i >abalı <aac dokuzda 
Bcııdcrpelılcl'iıc dngru ıol aldık. 

İki ı:ırafı pirin~ tarlalar ile 
muhat hil' yoldan c;cçirorn7. Bir 

!ıafrn c' clki tuf:ml:ı. dağdan kopan 
~tl ynta~ını dol<lurnııış, nere.it~ :'C 

otonıohil ~olunu kaplı\ acak. 

( )muılarındaki 1~ri sopanın 

iki tarnfına a;ılı pirinç dolu 

<cpeıkrilc a~ırlı~ını \üdi~i garıp 

bir hal içinde. kalçalarını k11 •ra
rak. ;crhe>t kalan k111!arını l'i,ıan 

gibi 'iddeılc lıir ileri bir ~eri 

:;.:ıllıyarak yurti~c.:n kıi) lulcr~ 

ra.;.cp;cli\ oru;ı;. 

'ıı fı hu kadar hd nJ;ın hu 

şehirlerde bakını.•ızlık 'c kirli -
tikten Htnıanın c~crlcri bi.ittin 

:ıhalisinin , üzündc ~ Lfı.:tıni~. 

Filhakika :ı\\·on \ c ... unıanın 

Rest halkını hı~·kı ı.dhi d•)ğl";.ıdıAı 

otedcn hcri ::;(i~ !enir. 

'fa~' .1rc m1.:~ d:ınırıın i)ntiıH.tcn 

J,!;t:Çiyoruz. Hc~a1. hir H.tı~ t•ıy,·art:-i 

ıarah hir ku; ~ihi ıcr.-inl" kapak
Jnnmı~. "'ll~c.:bini ~orduk· '1eyda

nın tu\'andan :ıll aıhnda kalına~ı 

ha!'chilc pilot inerkt:n .~a~ırnıış 

,c hir an içinde kl'.ndi...;ini :o;cına\a 

bakar hir \ati)Clte lıulmuş. İ~iki 
tay~·art..:~ c hinmcnıh·iz. 

llcııdcrpehlc' i<k; İl.. l !er ~ Lrclc 
oldu~u ~ihi. hur;.ıda dil hamallarla 

şaınon:ılı hir şckildı..• c;t:ki~tik. He~ 

a~ Jık bir iitirakıan .-<iııra ilk defa 

olarak il;\hi dcni1.c ~ \,~ıradcnizin 

~canı<:tli dal~al:ırını hilıni~ enler 

için hi:-:--cdilınc:-i. anhı~ılnı:ı .. ı iın

k:ln:-tz. korku..,unu dtı\ u\nroz . 

Ylir,•gimiz icrahlaııdı. En~iıılcrdcn 

kopup ~elen dal~aların •ahilc 
ka\arak. ,ürüncr, k. hcınbt1:ız 

kiıpüklencrck, ,okıılına,ı, ı altak

l:ınına'1 P' k hnş ... 

İra1~:ının hondcıJl:ırına hcnzc -

) tn hir :-aııd:ıla binLfı..k \ :ıpuren 

bu\undu~u tarafa çıkıık. Burada 
da hamallarla ku(lik bir ağız 

ka\'ga.-ı.. \luhtclif rcrnıi muame-
lclc.:rdc binikLcn i'onra 'apuruınuz2 

~idi~ ornz. 
Bu küçük, • L·dar .. isminde 

bir l{u~ 'aplıru . I·:, clce pn:-til 

~cmi:-i imi~. Bc~' tiı tonluk hir 

tekne I Jazc.:r dt..:ni1.inin ınt·~lnır 

dal~alarını, lodp~unu dli-;:iinliyor. 

hir de hu ccYİ/. k:ıhu~uııa hakJ\o

ruz. \J;alı encamını haırcılu·c. 

Bizim nc~cli ıniidlirtin keyfi 

kac;tı. l)t.:nizc hiç da) anam:.ıznıı~ .. 

Pamuk balyaları ile dolu 
\apurun J!;iİ\tJ'U.:~indL\İZ. IJmanda 

yolcul:ırını .;cJ:lnıcıh:ınt·µ,c ~chni$ 

hnraıo:olar , ka .. kt.:tli Ru:--lar 'c 

kül:\~pchln ili }r:ınlılar \ar .. 
Saat ~ ... \"apurumıız kalkırnr. 

İran topragıııa eh etla ! Sim,iyalı 
çarşaflı, gul.tl \'Ok gliztl •;rar 
dolu iözlü, ,ahane cuda'lllı fakat , 

eh eda ... \lrıııdaki tapLtkta kı\' 

n1clli Ct.:\ hc.:rlt'.r ycti~tircn; günc~li, 

U) ile \ ıldızilc ~airlcrinc ı.;ürlcrini 

dokutturan, nc:,irJcrinc şchk:lr -

larını yar•ıttıran İran sı:ma:-;ına 

eh eda ... 
Hıı~ p,cıni:-1indc:\·iı. 1\orkuı~u

muı ~ilıi çıkmadı . Hep iiylc 
:-alhınl\ı)ruı. Bir ki .... iııin bile zor 

~• ac..ı~ı kan1arada mlidiir yazı 

makinc: ... iııi ukırd.::tı ol' .1-{0\t.:fCc)C 

çıktını . \ aprr:.ı ç.ır .. rtfh ~irip, 

t!d\·crtc\ c .;;ıpk.ı. nl.ınto iJc (;ıkan 

ll.ıhular bir İran hJnın~ını ZC\ t:ilc 

hirliktc .-iı ah i':ık:ıl c•• ip dal .1 

farı "C~ rcdiynr. 

Bir Ru:-- ~üzeli k•Jlunu kJpı:ş

reyc daı:ııııış miitcfekkir .. Hclki 
de Ya ukhı~tınu dli~linıİ\ol". ,.\k

~aına Joj!,ru ahhap olduıuın: 

lkrlindc dogma;. \.\lcrı \':ıdkl 

de rnh~ilini hitirıniş .\IL·~h~ttc 

iplik tcz~:lhları lıutun:ın. şiıııdi 
de Bclıtik;\\ a µ:itlen hir İranlı ~Lnt·i 

denize karşı Clf.!«ıra . .::ını ıu:-;urdııttyor 

Gli<crıc mi,afirlcri. e/.cli deınok- 1 
raılar. kU~clcrinc ... inn1i..;Jer bo- j 
J!,azl:ı.rilc nıc~ı.ı.ul. .\c ,·apt,run 1 

:-;ıllanu ... ı ne de ~ıldızl:ırın pırıl

(,h1~111.1:-.ı on1nrı al:.ikad:ır ctıııi~or. 

KanHlraın:.ı ı.;f.:1.;il<linı ... 

2:.' •.ıaıhk bir rnlculukr.ın •ıır.-

ra Bakü>c ~Jkla~1~oru1.. Şı.:hir 

kapkara.ılık ı.:,ııriirııniİ\tıf. r\nu~ 

buna \ a\ ılmı~ ınu:ızz;ıın petrol 

b~u:nları ince uzun ~llt~clltril\! 

plk l',tı.ip. 

-
lo~os+Poyroz! 

~ -$; Elhamra: !\anlı ranbazhane :: 
•• 1 . . •• 
:ı Opera: • .,1,; ~ Uı.undcn Sp,1rca :: 
!: Melek: <"lçcklcr \ltliJ..e.;.i :: 

fi Majik : \\yana d.ın., \ılgınlıkloırı iE 
ii A•ri : :-iuı.Utun 1 likınetl i! .. .. 
:: Alt:mdar: Kamçılı nıcdeni) et :: 
ii Hilil: :\Ja._i .. t; '\apnlcıınun pıı .. ıacı«ı ii .. .. 
•:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

Tqıdıa>ı 

'l'iyıuro -

ı-uııda 

::!~k:iııun 

:--ant :o.alı 

:ık..,:.ıını 'aat 

~ ı..ıo da 
~:ılnız ınu

:ıllinılcrlc 

t:ılcbdcrc 
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11111111 

Teyze Hanım J 
l\nmcı!i .J perde 

\hitcrcinıL Fahri lleı· nakiliD. 

Si ıı nıa yıldızı . --Hüget Oüflo şehrimize geldi 
Di'ııı Scıııir.ııııis \':iptınıyla 

sabık 1\oıncdi 1 r:lll>lZ :ınist

lcriıhkıı \'C 'iııı:nı.ı Yıldızl:ı

rınd.ııı 1 lugLL Durlo rr.ııısız 

ti 'iıtro,;uııd:ı OYJl,lllUk uzrc 
->elıriıııizc gclıııbtir. . i:ıdam 

l lügctiıı \'iınında \lori, Es
k.nıf ,.c Y.ırj Rafrl!hl.ı ,·:ır

dır. Dl·ın :ıl,~aııı " :\ ı.:olc 
o:t s.ı \'ı:rtnc " i'ıııiııd~ bir 
rıyı:si ll'nı,;i] t\ll1;';'!tı"lir 

- -
••••••••• l~Tı:: • 

Istanbulun havası bir 
giinde iki d<'f a 

değişiyor! 

" •• 

rl'dki pyce yansından rn:;ra 

binleııbirc şiılılcıli bır lo.ıos 

çıkmış, ıliiıı iiğleyc kacbr de
vam elıııi~tir. Lodosla beraber 
ıiğleye kadar y:ığııııırla k.ırışık 

kar da )'ağın ıştır. Akşama doğru 
lodos lıafiflcıııi~. riızg[ır şiıııalc 

döıııııliştiır. 

Lodosun yaphldarı 
Şiddetli csuı lodos yiızüııden 

tlüıı sabah Analar, 1 larem, Sa
lacık scferlerıııde ıııü~küJ:ıl ÇL

kilmiş, limanda demirli bulu
nan gemiler lodos dolayı<ilc 

hareket etleııırıııişlcrdir. Vapur
lardan bir kısmı ak';'1ma ıloı~ru 

liıııaııdan çık111 ı~Ja rdır. 

Bıından. mada Ihı: ııfa ılc

ınirli bulııııaıı Alman bandıralı 

•Dobosi» vapıını deıııırhi tar.1-
nıış, İngiliz baııdıralı ',\lidl;lnt. 
vapıırumııı üzerine dfışmüşliir. 

fakat clıeııııııiyetli bir Jı;ısar 

ohııamıştır, 

ı\lılığıınız ıııalfımata ııa1:~raıı 

bugün rüzg:ir ıııutavassıl :;>inıal

deıı esecektir. l\ar yaı:ııınsı 

ıııu htemel d i r. 

ıs 
'• I• i: .. 
• • • • • • • • • • • • n • • 
: J,cnıc1lerı lı.ui h.ızır : ıııı\.ı .. ı nuıcı- : 
: lınıl'L ızc 111.ttlur t<.:tı.ı ul~u iı.ı. k.ıl- : 
: \';tlarıııız;ı lctJflt 'l' za afet.' tıl'll- : 
• dıın1.1 'ıınıu-a':'bh 'c lC\ .ıll lt h h·:. 
: ~clliı.:i )!ilıi, duru .. ı. ı.ıhat durm.ını- I' 

~ zı l.t ıcınln cdLr 'IJ:!:tz.ılar11ııııı : 
~ zh.ıttl \~· nnı ... 1\\CI' J..ııt.ılo,.u111111.u : 
~ ı.lh:P <.:ı.lııı z 'c .ınc "tlll~ ınalı.alı J. .,. 
: Hıt-Ll ı.t.ın .. lh ;Ol'•lllİll J lJıılıul : 

• uhc i htıh n r 

: • Be o/f/11, Tiin.el 11ıeııkii11clr : 
: Fiatı G liradan itibarendir ~ 
a L 

! ,l.ROli§§el ~ 
a 63. Roul1 H.ıc .. r."r~.r .. ,;, 

lknıpJu .\i!;:ı e:ııııii 

.\ıehmct 'IJk:ıp \"u,ur 
l'ir~ 

hL \' 
:ıp:ırrıın;;ııı 11-1 .\latııı:ızd 

ı:nnı ctiı an: .ıo - ı - IJ'.?lı d:ı 

) c:ni kur:-; t.: .. a:--ı 'e sl'ri tctl

ri ... ac l'anta1.i tayyC)r n1L'Zll1lL'

krc ın:ı:ıriftcn nıu,:ıddak 

~:ıh:ıılctn:ııııdi C'uııı:ırcc'i ı c 
~;tlı hLinlL"rİ ınuracaat. 

ımniy~ sandı~ı mü~ürlü~ün~en: . 
ı\iın. J\\ariııkoıııın 4-12-1'17 la; ıh \e 9103 ıkr.z ı;111ııl'r:ılı 

deyn senetli ıııucibiııce I nıııiyet ··~niıgıııdan isti\r. z rylet:ii!ı 

ınebliığa mukabil sandık ııamıııa ııırri 1111 bulııııan 11 s' o)'d~ 1 lacı 
Saııban mahallesinde Sıılakçeşıııt ();,meydanı sokağ111da ıskı Q 
;ııükerrer ı·e yeni 1 O ııumaralı ,.c ı iız yirmi allı arşın :ır. :ı İ'1crlıı 
mebni ahşap bir kattan allı otla, ihi ,,Jfn, ıki nnıtf.ıJ, '" ıl.i ·'·üz 
dört arşııı bahçeyi haı·i J·arap bir l•aı:uıin teıııaıııı Yad"ı lııtaııııı~.'·ı 
borcun nrilıııeıııe~i hasebilc müzayedeye çıkarılar. k '.!~O lira 
bedel mukabilinde miişterisi ii1~rinde olup 23- 1-029 tarilıi11c 

müsadif·çarşaıııba günii saat on heş buçukta kat'i brar çekilrce
ğinden ttılip olanların yevmi mtuiırda saat on beş i1uçuı1a kad,ır 
S.wdık irlarchinc müracaat evlemcltri rica olunur denılım. 
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Eaki .. hiki;;eıere1ea 
aasıl kurtulmuş?. 
V •idile Wylerdaa birinde bir odd v.an11L 

IGnı cenue ..-mumda ·bulunm•'• w Gç 
tin m&add e Yerirler,, hltaml m&lddie . 

~--- ederlermij. 
~:ellya, 'bit ~eh bu kiye utrar, mub• 

. .Ja ..... ~liıe konar. Genç,, yalaııldı bir erolchılu 
için aaubtarm kcrimeainin nazarı muhabbetini 
C:~er. Paket ne menhus bir tesadüf ki o 
.._de lr6yde bir cenaze Vanmf. Seyyah da 
atleti mahalliyeden bihaber oldulu için na
...._ ı..Junm•m•t-

an üzerine çalyaka efmitler, huzuru 
~ ~km'nntl•. HaJdm keyfiydi, dra&le 
~, 1dndiline 6ç ttGn mGhlet vermif. Bi
~e eve fJlnmüt. derin derin dilf6nürm1if. l 

IDzı etli ve mahabbeti yolanda r 
~llliill114ia· Wyle::ı.ir t..,.,,. &--. anlayınca 
~-.. ,.,..-. odew tllrmll, demif ki: 

- BCnbn .azleabni dinlenen lmrtuhınan. 
mı 

..... ~•si sabah gene odaya de,. olur. 

Dnğ llag l'ağ .~ ğ 
4 

Alımel Ağa a;;/_ttrt l>aşladı 

Bu._.qü'ırtı !Jll!Jtfi!tr ya!Jd1 
Ali Aj.a liql/i:uiır .. 

~mı,4.~~ 
~.ıı~A,~ ~·..-J..-.•Jııı!V , 

•• 

- . ;.. 1 ., _· 

:La~ım 

Bu 
• 

lllilll 

medenr 

de git, beni zevceliğe almak istediiini söyle. Der. &eyyah t~ tathya ""mWal edin bu iki •rfei idamtn aQıel bW netice le bl1181111N211 
hlSsederek aene hakime gider. ~ 
~ MUhtarın kizaRl Alahn emrll. t.e11a•rin k•v_, --~~ . 
Diye dlclir durur. Hakim derhlll.I ..._. toptw. 
flkill laycirtr. Gecesi de zefafa koyar. 
Ertesi gün olunca zevce der k1: 
- Haydi bakayım, şimdi de alt. haldm-._ dımtlerinl jaterjm, efe. seı:: intikal eder; . 
Erkenden koşup hakimi müftü He çan;an ederllen bulllı·. Son an.usu s6yler. de şaştnrfat. ÇQnkO bu mahkumun lstedlll .araaa 

mahkemeden ... MüftQ daha 21Yade ~$alar, sakaltnı tutllf. o perif•nf zihin IJc: 
- len bu delika"'ye namazda yantmrt. ıörür aibl oldum ki! der ·~ ,IUlldM de pür teliş_ ve heyecan der ki: 
- Glblyi kaldrL ikimizin arasmda deaf mi ic1 ?L 

··-·--·----------·-··---------------4··~ Ulll lifklti alqllUkl HJIYat klf!ft 
- - - - - - - - - : 4:..4:.·--. - ":., • 4:..,• __ -:_-:.- - ~ ... 4!,, - --:.- • - ~ --- - - -

aırkıt ı. · ııın IBJiı ~11101._. .. ~ 
Liman Şirkettne cıeaıL onun vücudunun istilra111 ettiren 
sebeplere hücum ebneli, mavunacılık sisteıwine ~anlalıf 

Bir refikimiıin eveftd g&nkG 
nüshaStnda liman şirketinden 
bahis bir makale vardı. Bu yazı 
hattında liman prkett mldürl 
Hamdi Bey 111 cevabı vermek· 
tedlr: 

- Bu makalenin aerfeWıisıncla 
lttanbulun öldiriildülü ve liman 
şirketinin katil oldufu şeklinde 

· acı ve müphem bir serlevha 
var. Bunu görOnce, dofrusu ya, 
ben bile yaphğımaza kızmıya 

başlamıştım. Şirkete herteY söy.-
1~ ama kaül denm!mitff. 
Oaliba makalenin muharriri 
yavq 18ftf bGtQlf dftnyanın 

bqına ael~k felAkctlerin s~ -
bcbi « lim~ ıirketi » dir, diye
rek itin fçiftcten çıkacak ••• 

Ben makltfJiokudum. Orada 
makale muhatrinin meseleyi Y• 

kandı ku ramıta vakit lJaJam:ıdan 
~- .mOtalia ettilller).ı\ &Öf.. 
ltlm.1- ~ftl ki- bU iltsete 
ile yakındat ~kadir olunsun. 
Şkket tefekiillj:tpden b~ 

idi~ 111~ kalmı§tar. 
'Mera bu Jcadlr ...., ediyorlar· ... , 

Qrt,Jrim ... ıekluğu•, 
..... -- ...... dimaa 
Pl'llttl•ıı.a•:MP ,, tı am.-. 
ae -. ...... 1'1ı11Pılini :yaf!IC~ ... .. iıWAı---~ 

müdürüdür. Bunu sövlraken 

tirlrı&tln noktai nuanm da ifac!e 
ediyurum. Demiyor ki Hmani-
nnzda1d bir vapurdan maiaaya 
kadar olaq murat. o mahn 

Anversten Hmamnma Jradar 
masrafJRdanda fulactır. Evet 
lbnandatl lllllİ'll « 10 • lira 
d.tid J5 lirachr, Ye bu maraf 
cllayama biç bir ım-te 

.~ .. 

Şehir lıaberleri 
Ekm k fiat~ -Ekmek narin Sah iinünden 

itibaren tatbik edı1mek üzre ro 
pan tenzı1ıle 16 kutni 30 •a, 
faranc.Ja 23 kutllt parada 
ipka edilmiştir. 
1 ' ••• 1 il 1 , --- il 
Y,Jr pil meselesini butun dtrt-
}crtn ba.tlfıte Jclft geleceftni 
tesftnp atıvermek l1a}J li 2arip 
olur. Unih şirfcetine defil, 
onun Wıcudunu istilzam c:tUren 
sebeplere hücum etm liyiz. in
hisarı deiil, onun istinat ettlgi 
mavnacıbk aistemine çatmahy'IZ. 
Jstabulda asri maaasile btr 
limanın ne olduğunu kavtıyarak 
şirkete ve sair ) erlere yükled~ 
iimiz bu aju' _.uli 
hölrihJdell kllclll'acak 
A vruP#f tedbhieı i>Qiflde k~ 
... aft« ı>qw diifünduk
lerim. > . .• -·· Sôn birkaç gün zarfında liman-
da gene mavna buhranı başla-
mışttr. Bu buhran cvelki sabah 

azami pddetini ıöstermit. limanda 
tahmil ve tahliye ameU,m adeta 
felce ujramqtır'. 

Şirketiri 500 ma\rıull' qya ne 
ile dofll ötdulu hallle bel\t 
mHaUinde bekledilibılln evelkl 
11bah köprü- de ~11hr. 
D6n mavnatar laııihcn boşatdı

fından ~rm tftntn edlebilmifoi 
tir. Uman .firketi ı. buhtd 

Emanet mamurfarı i\in tali
matname ~apılmaktan \i. ıgeçif.. 

mipir. Memurların Jtıfi, tec .. 
2iycsi ibi 1 ususatın tahınatna
me ile mümkün olam y ~ 

dan Emattet tahmat yer e bir 
kanuu ~ücuda. getirme 1carar 
venniştir. Şımdi kanu n lly ~ 

·'*" ......... d .. .-
mccl' in bu i~ devrSffte 
yet' tıri r e Vck Jeti olmıyanların itirazlaR ==f;! N l!llle lüdim etti- liin ltiru hakkı v~ı:t 

memurları kanun gün istinaf iÇIDf f 
l!yih sında de\ let memurin 
kanunundan istifade edilmekte 
ve aynca Emanet m marlnnın 
hususi vazcyeti nazarı dıkkate 

ahrunaktadır. 

Halifı&Y 

ll*Mlllda hcttm wdletiaıdf4fj~ ..... ~ .. llll!IJ~MllM-'. 
~ ittemiltirr 




